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 INFORMAȚII GENERALE  

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TĂMĂȘENI, JUDEȚUL 

NEAMȚ 

Proiectant general: SC  GIL &  SONS  SRL Piatra Neamţ 

Elaborator raport mediu: INTELPROIECT SRL Piatra Neamţ și TOTAL PROIECT SRL 

ODORHEIU SECUIESC 

Titularul proiectului: COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Amplasament 

TĂMĂȘENI este o comună situată pe malul drept al râului Siret, la 12 km depărtare 

spre nord-est de oraşul Roman și la 60 km față de Piatra Neamț și are în componență 2 sate 

Tămășeni și Adjudeni.Din punct de vedere geografic, com a Tămășeni are următorii vecini: 

la nord după 1,7 km satul Adjudeni, la răsărit după 1 km, de care-l desparte apa Siretului - 

satul Buruieneşti, la apus după 3,5 km satul Adjudeni din comuna Tămăşeni, iar la sud-est 
după 4 km, satul Luţca din comuna Sagna. 

 

 
 
 
Accesul 

Rețeaua de drumuri care permite legăturile comunei cu zonele adiacente sunt următoarele: 

-  DJ 201C Tămășeni-E85 ce asigură relaţia cu municipiul Roman; 

-  DC 178  Tămășeni-Luțca, cu o lungime pe raza comunei de 2,75 km; 

-  DC Tămășeni-Traian, cu o lungime pe raza comunei de 2,05 km; 

-  DC Adjudeni – Săbăoani, cu o lungime pe raza comunei de 3,0 km. 

 Comuna Tămășeni nu beneficiază de legături pe calea ferată. 

  

 



 

 
 

 Comuna Tămășeni face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și conform 

datelor furnizate de Direcția regională de statistică Neamț, la nivelul anului 2015,  are un 

număr total de 9908 persoane. 
 
 

 CERINȚE LEGALE PRIVIND ELABORAREA P.U.G. ȘI A RAPORTULUI DE 

MEDIU 
Activitatea de elaborare a studiilor de evaluare a impactului de mediu pentru proiectele 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel de localităţi rurale sau urbane, are ca scop 

principal, evaluarea problemelor de mediu, ameliorarea şi conservarea mediului înconjurător 

precum şi analiza modului în care la nivelul actual s-a reuşit la nivelul proiectului de amenajare 

a teritoriului, implementarea strategiilor europene şi naţionale de protecţia mediului acestea 

fiind prioritare şi condiţionând prevederile de dezvoltare economică şi socială. 

Planul urbanistic general al comunei Tămășeni, județul Neamț a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile legale, folosindu-se și următoarele surse de documentare: 

 - Planul național de amenajare a teritoriului 

 - Planul de amenajare a teritoriului județean Neamț 

 - Master Plan pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Neamț 

 - Strategie de dezvoltare a turismului în județul Neamț elaborată de CJ Neamț 

 - PUG anterior comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ, elaborat în anul 1997, prin proiectul  

nr. 59 din anul 1997 de către SC  EDILPROIECT  SA din Piatra Neamţ 

 - Documentare şi consultare la Primăria Tămăşeni şi Consiliul Judeţean Neamţ, 

 - Amenajamentul Ocolului Silvic Roman, 

 - Arhivele Consiliului Judeţean Neamţ 

 - Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Neamţ. 

 - Marele Dicţionar Geografic al Romîniei de George Ioan Lahovari - Bucureşti 1898 -

1902 

 - Studiu etnografic asupra populaţiei României de dr. Sabin Manuilă - Bucureşti 1940. 

La elaborarea Raportului de mediu s-au luat în considerare actele normative în 

vigoare cu referire la protecţia mediului: legi, hotărâri de guvern, ordine ministeriale. 

În conformitate cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului la întocmirea Raportului de 

Mediu s-au tinut cont de următoarele prevederi: 



 

■ Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 

1196/30.12.2005, rectificare în M.Of. nr. 88/31.01.2006); 

■ Ordonanţa de urgenţă nr. 114/17.10.2007 (M.Of. nr. 713/22.10.2007) pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului; 

■ Ordonanța de urgenţă nr. 164/19.11.2008 (M.Of. nr. 808/03.12.2008) pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protectia mediului; 

■ HG nr. 1076/08.07.2004 (M.Of. nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 

■ Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 995/21.09.2006 (M.Of. nr. 

812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub 

incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 

■ Ordinul MMGA nr. 117/02.02.2006 (M.Of. nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea 

manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 

şi programe. 

 

Conform Hotărârii nr. 1076/2004 a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se 

supun obligatoriu procedurii de realizare a evaluării impactului asupra mediului planurile de 

urbanism general, prin realizarea unui Raport de Mediu.  

Potrivit art. 2, pct. e, raportul de mediu descrie şi evaluează efectele posibile 

semnificative asupra mediului obiectivele şi aria geografică aferentă, deasemenea analizează 

problemele semnificative de mediu, starea mediului şi evoluţia acestuia în absenta 

implementarii planului şi determină obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele 

specifice ale planului. 

Evaluarea strategică de mediu (SEA) este un instrument utilizat pentru minimizarea 

riscului şi pentru maximizarea efectelor pozitive, ale planurilor şi programelor de mediu 

propuse, asupra mediului. 

Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri şi programe asupra mediului (în continuare numită Directiva SEA) cere ca SEA să fie 

efectuată în faza de elaborare a unui plan sau program, precum şi elaborarea unui raport de 

mediu, efectuarea de consultări şi luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor 

consultărilor, în procesul de luare a deciziilor. 

România a transpus Directiva SEA prin Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 8 iulie 

2004. care stabileşte procedura de evaluare de mediu pentru anumite Planuri/Programe (P/P). 

În România, amenajarea teritoriului se referă la elaborarea politicilor şi programelor în 

vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare economico-socială. 

Amenajarea teritoriului/urbanismul reprezintă traducerea acestor obiective şi programe 

în planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru toate tipurile de dezvoltări. Aceste 

planuri trebuie să includă, de regulă, în cadrul procesului lor de elaborare şi considerentele de 

protecţie a mediului. Planurile şi programele care se supun unei SEA vor include măsuri pentru 

siguranţa mediului încă de la începerea elaborării planului.  

Monitorizarea şi raportarea implementării planului şi programului este un mijloc pentru 

a asigura atât implementarea măsurilor destinate protecţiei mediului cât şi observarea şi 

controlul impactului şi efectelor negative neprevăzute. 

 

CAPITOLUL 1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR 

PRINCIPALE ALE P.U.G. 
1.1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE P.U.G. 

 Planul Urbanistic General al comunei Tămășeni are ca scop stabilirea obiectivelor, 

direcțiilor principale de actiune şi măsurilor de dezvoltare a localităţilor pentru o perioada de              

5-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente şi a strategiei de dezvoltare 

macroteritoriale. Planul Urbanistic General este un instrument operaţional al politicii de 

dezvoltare adoptată de administraţia locală. 

 Planul Urbanistic General al comunei Tămășeni este elaborat cu respectarea Ghidului 

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic general aprobat de 

ministerul de resort. Planul este elaborat în format digital cu posibilitatea de a fi preluat într-un 

sistem geografic informaţional pentru planificare urbană. Planul preia date din toate 



 

documentele de urbanism elaborate la nivelul comunei şi le actualizează având în vedere: 

intravilanul comunei să cuprindă numai necesarul de teren pentru dezvoltare; precizarea 

categoriilor de folosinţă ale terenurilor în intravilan şi extravilan şi bilanţul teritorial al 

categoriilor de folosinţă; nevoile de dezvoltare ale infrastructurii localităţii (apă, canal, energie, 

comunicaţii, reţele rutiere, etc.); precizarea zonelor cu grad mare de risc natural, creşterea 

calităţii vieţii locuitorilor. 

La baza reactualizării planului urbanistic general al comunei Tămășeni au stat în 

principal: 

• Legea nr.50/1991, republicată în 1996 privind autorizarea executării construcţiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 

• Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi 

conţinutul documentaţiilor 

• Hotararea Guvernului nr. 525/1996, republicata, pentru aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism, precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare 

domeniului, printre care se menţionează: 

• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

• Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, modificată prin: Legea nr. 218/1998, Legea 

nr. 54/1998, O.U.G. nr. 1/1998, O.U.G. nr. 102/2001, Legea nr. 45/2001, Legea nr. 

400/2002, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 358/2005, 

• O.U.G. nr. 209/2005, Legea nr. 263/2006, Legea nr. 341/2006, Legea nr. 340/2007; 

cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală; 

• Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 

• Legea nr .41/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional; 

•  Legea nr. 98/1994 privind privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

legale de igienă şi sănătate publică; 

• Ordinul nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor 

privind mediul de viaţă al populaţiei; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată prin: H.G. nr. 498/2001, 

Legea nr. 587/2002, Legea nr. 123/2007; cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului; 

• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, modificată prin Ordonanţa 

de urgenţă nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996; cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare; 

• Legea apelor nr. 107/1996, modificată prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr. 107/1996; cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi unele măsuri adiacente; 

• Legea nr. 241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• O.G. nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

• O.G. nr. 7 din 02.02.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 din 2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 

• Ordinul 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare 

a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism cu Metodologia din 30.12.2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

• Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice; 

• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi unele măsuri adiacente; 

• Legea 46/2008 privind Codul Silvic; 

• Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 

• Ghid privind metodologia de elaborare şi conţintul-cadru al Planului urbanistic general, 

reglementare tehnică, indicativ GPO38/99 aprobat prin Ordinul nr. 13/N/1999 al MLPAT; 

• Ghid privind privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, 

reglementare tehnică, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul nr. 21/N/2000 al MLPAT; 



 

• Ordinul 1430/2005 emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; modificat prin Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale şi 

Locuinţei nr. 119/2009; 

• Hotărârea nr. 26/26.09.2006 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din 

România, pentru aprobarea regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la 

organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România; 

• Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 

• HG 382/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exigenţele minime de 

conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului; 

• Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice 2004 - modificări şi 

completări - şi a listei monumentelor istorice 2004-monumente dispărute - modificări şi 

completări. 

Acte internationale privind urbanismul: 

• Legea 451/2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536, pentru ratificarea 

Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenţa la 20 octombrie 2000; 

• Legea 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului 

arhitrectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985. 

Alte acte normative: 

• Plan Urbanistic General comuna Tămășeni; 

• Master Plan judetul Nemț; 

•   Strategia de dezvoltare locala a comunei Tămășeni pentru perioada 2014 - 2020. 

 

 Baza proiectării: 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările 

ulterioare. 

Obiectivele lucrării: 

Planul Urbanistic General al comunei Tămășeni, județul Neamț schițează strategia, 

cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ - teritoriale şi corelațiile cu 

strategiile elaborate în cadrul planificărilor spaţiale: Planul Naţional de Dezvoltare, Programul 

Operaţional Regional, Planul de Dezvoltare Regională Nord – Est şi Strategia de Dezvoltare a 

judeţului Neamţ. 

Conform cerinţelor din tema-program, Actualizarea Planului Urbanistic General şi 

Regulamentului Local de Urbanism al comunei Tămășeni, judeţul Neamţ are în vedere 

realizarea instrumentului specific de lucru al administraţiei locale care vizează 

exprimarea în plan spaţial şi reglementarea: 

• dezvoltării urbane echilibrate a comunei, în raport cu resursele specifice ale 

teritoriului, cu cerinţele comunităţii şi cu tendinţele locale, regionale şi naţionale de dezvoltare 

socio-economică; 

• diversificării   funcţionale   urbane    în    teritoriul    aferent comunei, 

contrabalansând consecinţele transformărilor produse în planul activităţilor economice rurale, 

„tradiţionale"; 

• dezvoltării unei evoluţii spaţiale echilibrate; 

• caracterului de comună integrată într-o reţea dinamică de aşezări cu capacitate 

dezvoltată de adaptare la schimbări contextuale. 

 Dintre principalele obiective urmarite în cadrul Planului Urbanistic General 

menționăm:  

• Optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul administrativ si judetean din care fac parte; 

• Valorificarea superioară a potentialului natural, economic și uman; 

• Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicații existente; 

• Stabilirea și delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităților 

viitoare de dezvoltare; 

• Stabilirea și delimitarea de noi zone construibile; 

• Stabilirea și delimitarea noilor zone functionale; 

• Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire; 

• Stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora; 

• Modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; 



 

• Stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 

• Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și 

realizare a construcțiilor. 

În mod concret, prin Planul Urbanistic General se stabilesc priorităţi de intervenţie, 

reglementări şi servituti de urbanism aplicabile în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din 

comuna Tămășeni şi din satul Adjudeni, în perioada următorilor 5-10 ani. 

Rezolvarea problemelor astfel determinate are la bază: 

• analiza situaţiei existente corelate cu dezvoltarea în timp a comunei şi determinarea 

priorităţilor de intervenţie; 

• zonificarea funcţională a terenurilor din intravilan şi extravilan şi reglementarea 

posibilităţilor de intervenţie; 

• stabilirea condiţiilor şi posibilităţilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică. 
 

 Un aspect important pentru reactualizarea PUG Tămășeni este reprezentat de bilanțul 

suprafețelor existente și propuse pe  diferitele categorii de folosință. Aceasta abordare ne 

permite realizarea unei evaluari de mediu prin compararea situatiei existente cu cea viitoare, 

rezultată în urma propunerilor PUG. 

Actualizarea  Planului  Urbanistic  General  al  comunei  Tămășeni  urmărește, prin 

introducerea, în cadrul documentației de urbanism existente, a constrangerilor si  

permisivităților  urbanistice  generate  de  zonele  propuse  pentru  extindere, crearea  

condițiilor  de  autorizare  a  noilor  construcții,  crearea  premiselor  spațiale pentru  

desfășurarea  activităților  economice  și  sociale  în  acord  cu  obiectivele  de dezvoltare  

județene.  De  asemenea,  vor  fi  accentuate  implicațiile  dezvoltării urbanistice  asupra  

sistemului  de  circulații  și  a  rețelei  de  infrastructură  edilitară, fiind conturate măsurile 

pentru dezvoltarea armonioasă a comunei. 

Raportul de mediu s-a realizat în baza cerinţelor Directivei SEA privind efectele 

anumitor planuri şi programe asupra mediului transpusă în legislaţia româneasca prin 

Hotararea de Guvern  nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de 

mediu pentru planuri si programe. Conţinutul Raportului de mediu respectă prevederile HG 

1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe. 

Raportul de mediu s-a elaborat pentru varianta finală a Planului Urbanistic General şi a 

presupus următoarele etape mai importante : 

□ analiza stării actuale a mediului în comuna Tămășeni, aspecte de mediu relevante care sunt 

abordate de PUG, stabilirea obiectivelor de mediu; 

□ analiza alternativei "0" în condiţiile neimplementării P.U.G.; 

□ analiza efectelor asupra factorilor de mediu prin implementarea măsurilor din P.U.G. 

precum şi o evaluare cumulativă; 

□ măsuri   propuse   pentru   reducerea/compensarea oricărui efect negativ indus asupra 

mediului de aplicarea prevederilor din P.U.G.; 

□ elaborarea "Programului de monitorizare" a implementării obiectivelor stabilite prin P.U.G. 

 

 

1.2. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tămășeni urmărește, prin 

introducerea în cadrul documentației de urbanism existente a constrangerilor și permisivităților 

urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea condițiilor de autorizare a 

noilor constructii, crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice și 

sociale, în acord cu obiectivele de dezvoltare județene. De asemenea, vor fi accentuate 

implicațiile dezvoltării urbanistice asupra sistemului de circulații și a rețelei de infrastructură 

edilitară, fiind conturate măsurile pentru dezvoltarea armonioasă a comunei. 

 

 SITUAȚIA EXISTENTĂ 
Comuna Tămășeni este situată în partea central - estică a judeţului Neamţ, la 60 km de 

capitala de judeţ - Piatra Neamţ şi la 12 km faţă de orașul Roman. 

Limitele comunei Tămășeni sunt: 

- la nord: comuna Răchiteni, jud. Iași și comuna Doljești; 

- la est: comuna Doljești; 

- la sud: comuna Sagna și comuna Cordun; 

- la vest: comuna Săbăoani. 

 



 

 Relații în teritoriu 

Comuna aparţine judeţului Neamţ din anul 1968 şi se compune din două sate: 

Tămăşeni şi Adjudeni, cu reşedinţa în satul Tămăşeni. Este legată de municipiul Roman printr-

un drum judeţean asfaltat care dă în drumul naţional european E85. Pentru a ajunge în 

municipiul Roman şi Piatra Neamţ se parcurge drumul cu ajutorul mijloacelor de transport 

auto. 

Principalele axe majore de circulație ale comunei sunt: 
-  DJ 201C Tămășeni-E85 ce asigură relaţia cu municipiul Roman; 

-  DC 178 leagă Tămășeni de localitatea Luțca; 

-  străzi și drumuri vicinale; 

Pe raza comunei Tămășeni nu există transport feroviar. 

 

 Resurse naturale 

 Comuna nu dispune de resurse naturale ale solului și subsolului deosebite, singura 

sursă este solul folosit în agricultură. Exploatarea se face in general individual, dar există și 

unele societăți agricole care au arendat suprafețe mai mari de teren. 

Resursele solului şi subsolului din comuna Tămăşeni sunt : 

- teren agricol – 1998 ha 

- arabil – 1665 ha 

- vii – 2 ha 

- păşuni - 301 ha 

- fâneţe – 30 ha 

Potenţialul agricol în suprafaţa de 1998 ha conduce la producerea produselor agricole 

care asigură subzistenţa familiilor din comuna, iar produsele excedentare sunt valorificate pe 

piaţă, localitatea fiind una de tip preorăşenească, piaţa cea mai importantă din zona este cea a 

municipiului Roman, care reprezintă o piaţă cu putere mare de absorbţie a acestor produse. 

De asemenea, deoarece există materie primă din abundenţă şi forţă de muncă, pe raza 

comunei s-ar putea înfiinţa o balastieră şi o fabrică de cărămidă pentru uz local.  
 

 Activități economice 

În raport cu repartizarea locurilor de muncă în cele trei sectoare economice, primar, 

secundar şi terţiar, se constată că cele două aşezări componente ale comunei au o funcţie 

predominant agricolă.  

Comuna Tămăşeni are o suprafata de 2.348,3 ha, pământ constituit în proprietate 

particulară structurat astfel: teren arabil 1.638,3 ha, păşuni 331 ha, alte terenuri 379 ha.  
Astfel, conform datelor de la Recensământul din 2011, în comuna Tămăşeni din                    

1659 persoane ocupate 844 lucrau în agricultură, restul în diverse alte activități. Alte domenii 

în care lucrau un număr mai mare de persoane era industria prelucrătoare cu 186 persoane, 

construcțiile cu 266 persoane și comerțul cu 116 persoane. 

 

 
Structura activităţilor pe sectoare ale economiei 

Principalele activităţi economice sunt: 

- valorificare produse animaliere: carne, lapte, piei; 

- valorificarea produselor agricole : grâu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi; 

- mici meserii tradiţionale: dulgherie, tâmplărie, croitorie, produse de artizanat; 

- mică industrie: tricotaje, confecţii, croitorie; 

- turism; 

  

 Populația  

Din datele primite de la Direcția Regională de Statistică Neamț se observă că din cele 

5987 persoane apte de muncă, numai 1659 sunt ocupate într-o formă de activitate. 

Mare parte din populaţia comunei a plecat la muncă în alte părţi.  

Judeţul Neamţ a înregistrat un nr. de 52.919 de persoane plecate la muncă în alte ţări, 

fiind al doilea judeţ din ţară în topul emigranţilor. 

 

 

 

 

 

 



 

Numărul de locuitori (populația stabilă) a comunei Tămășeni este data mai jos: 

 

Fondul de locuinţe la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011 
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 Circulația 

Legătura între cele două sate componente ale comunei este asigurată prin intermediul 

drumurilui judeţean DJ 201C care reprezintă axa majoră de circulaţie a întregii comune, 

asigurând în plus relaţia cu municipiul Roman. 

De asemenea, teritoriu comunei Tămășeni este străbătut de drumurile comunale DC 178, 

DC Tămășeni-Traian, DC Adjudeni-Sabăoani. 

În general, mare parte din loturile gospodăreşti, ca şi unităţile economice, administrative, 

sociale, culturale etc. au acces direct la căile de circulaţie. 

Străzile de pe traseul drumului judeţean preiau traficul principal, distribuindu-l în 

interiorul satelor Tămășeni şi Adjudeni şi spre localităţile limitrofe.  

Legăturile rutiere în teritoriu ale comunei asigură necesităţile viitoare de transport, şi 

constituie, ca şi trama stradală majoră, priorităţile de reabilitare şi modernizare. 

Disfuncţionalităţi 

- rețea stradală neregulată; 

- posibilități limitate de extindere a tramei stradale, precum și de corectare a alementelor 

necorespunzătoare ( din cauza fondului construit); 

- intersecții insuficient sistematizate, care necesită amenajare; 

- discontinuități ale tramei stradale, curbe cu raze mici și vizibilitate redusă; 

- lipsa parcărilor amenajate în zonele de interes social, comercial și cultural; 

- existența străzilor de pământ care necesită modernizare; 

- lipsa trotuarelor. 

 

Rețeaua de transport public 

Principalul operator de transport public de călători care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul comunei este ULDERIC PREST SRL, str. Mihai Viteazu, nr. 3-5, localitatea Roman. 

Ruta de transport este Roman - Tamaseni - Adjudeni cu o lungime de cca. 11 

km.Transportul se face cu autobuze iar frecvenţa curselor este în medie o cursă la o oră în 

fiecare zi. 

 

Localitatea 
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M 4067 337 453 506 441 353 304 330 259 215 158 

F 4196 340 412 444 416 332 338 336 219 192 175 

Tămăşeni 3814 
MMMM   M 1904 153 188 217 196 165 146 163 142 106 74 

F 1910 148 177 171 165 153 163 162 98 91 76 

Adjudeni 4449 

M
M 

2163 184 265 289 245 188 158 167 117 109 84 

F 2286 192 235 273 251 179 175 174 121 101 99 



 

 Intravilan existent, zone funcționale și bilanț teritorial 

Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate din cele 2 sate, a fost marcat pe planuri pe 

bază intravilanului existent in evidentele OCOTA Neamt, la nivelul anului 2008 şi a Consiliului 

Judetean Neamt. 

 

Bilanț teritorial al categoriilor de folosință 

Comuna Tămășeni 
Terenuri agricole 

Suprafața (ha) 

Arabil 1665 

Pășuni 301 

Fănețe 30 

Vii 2 

Livezi - 

TOTAL terenuri agricole 1998 

 

Comuna Tămășeni 
Terenuri neagricole  

Suprafața (ha) 

Arabil 26 

Pășuni 47 

Fănețe 79 

Vii 208 

Livezi 17 

TOTAL terenuri neagricole 377 

  

 Localitatea de reședință, satul Tămășeni, are suprafața de 0,6 ha cuprinse în limita 

intravilanului existent. În satul reşedinţă de comună (Tămășeni), zona centrală este constituită 

de o parte şi de alta a DJ 201C, unde există următoarele dotări: grădiniţă, magazin, poliţie, 

poştă, primărie, dispensar. 

 Satul Adjudeni, amplasat de-a lungul drumului comunal 201C, are o suprafață cuprinsă 

în limita intravilanului existent de 135,15 ha. 

 

 Riscuri naturale 

 Pe teritoriul comunei nu există zone cu riscuri naturale declarate, totuși la precipitații 

abundente pe termen scurt (cum se întâmplă în ultima perioadă) se pot produce unele viituri 

prin adunarea unor cantități de apă mai mari în torente. 

Zonele delimitate ca fiind predispuse la riscuri naturale se afla în extravilanul comunei 

fiind supuse viiturilor de pe torenţi și a inundațiilor râului Siret și pot afecta atât culturile 

agricole, cât şi locuinţele populaţiei. 

 

Procese morfologice actuale care contribuie la modelarea versanților 

Relieful de pe teritoriul comunei Tămăşeni este modelat de un întreg complex de 

procese de eroziune superficială şi liniară, precum şi a deplasărilor tectonice. 

a) ŞIROIREA  ŞI  EROZIUNEA  SUPERFICIALĂ 

Fenomenele de eroziune şi acumulare determinate de şiroire au avut o intensitate şi un 

regim care au variat mult în decursul timpului, astfel încât s-a remarcat că apa cazuta din 

precipitaţii pe o mare suprafaţă a versanţilor se scurge difuz sau în şiroaie mici care îşi 

modifică permanent direcţia, adunându-se în torenţi la bazele teraselor. 

Intensitatea acestui proces depinde foarte mult de cantitatea de precipitaţii şi de 

frecvenţa proceselor atmosferice cu căderi de precipitaţii. 

Deasemenea, activitatea omului şi calitatea solului influienţeaza modelarea reliefului. Ca 

urmare, în prezent eroziunea superficială are efecte mai ales în zonele despădurite sau zonele 

în care se realizează activitaţi agricole. 

Alţi factori care influenţează intensitatea procesului de eroziune superficială sunt tipul şi 

caracteristicile solului, valoarea pantei şi gradul de introducere de către om a ciclurilor de 

plantare în circuitul agricol. 

Pe teritoriul acestei comune, panta reliefului are valori relativ mici, favorabile acestui 

proces, însă în cea mai mare parte, solurile cele mai răspândite au o litiera uşoara, permiţând 

scurgerea precipitaţiilor care conduc la eroziunea superficială. 



 

De asemenea, prelucrarea şi afânarea solului în scopuri agricole, se efectuează pe 

suprafeţe relativ mari. Eroziunea solului nu creează modificări mari ale reliefului care să se 

impună în peisajul local, ci doar mici şanţuleţe, în schimb reuşeşte să îndepărteze un strat 

important de sol. 

b) EROZIUNEA  LINIARĂ  ŞI  FORMELE  DE  ACUMULARE  TORENŢIALĂ 

Pe cele doua terase şi în diverse condiţii, apa provenită din precipitaţii, se scurge difuz 

sau sub forma de şiroaie care se adună în suviţe din ce în ce mai mari, săpând şanţuri tot mai 

late şi adânci, amplificând procesul de eroziune superficială. 

Acţiunea maximă geomorfologică a procesului de eroziune superficială are loc în 

perioada de topire a zăpezilor, şi a maximelor de precipitaţii din timpul anului, restul acţiunilor 

fiind permenente dar de minima intensitate. 

Apele de şiroire şi cele torenţiale transportă materiale solide erodate, atât timp cât 

panta permite acest lucru, iar atunci când panta se micsorează brusc, forţa apei scade, 

depunând materialul solid transportat şi creând forme specifice de acumulare specifice, cum ar 

fi: 

- glacisuri accumulative 

- conuri de dejecție 

GLASCISURILE  ACUMULATIVE – au luat naştere prin acumularea materialului 

transportat şi au aspectul unor tăpşane cu înclinare redusă. Transportul materialului solid, în 

general mai fin, este afectat de apele de şiroire sau de torenţii invecinaţi ai căror conuri s-au 

îngemănat formând glascisuri. 

Materialul transportat de apele de şiroire are de obicei o granulaţie mai fină şi prin 

depunerea lui iau naştere glascisuri coluviale, în timp ce glascisurile formate din îngemanarea 

conurilor de dejecţie au un material grosier şi sunt numite glascisuri proluviare. 

Pe teritoriul comunei Tămăşeni, glascisurile sunt mai puţin numeroase, dar există de 

ambele tipuri. 

CONURILE  DE  DEJECŢIE – sunt forme de relief create prin depunerea materialului 

transportat de către torenţi sau pâraie cu regim torenţial. În comuna Tămăşeni, conurile de 

dejecţie sunt rare, dar cele care sunt existente, s-au format mai ales fie la trecerea 

principalelor pâraie din versanţii de deal, fie la trecerea torenţilor pe suprafeţe mai puţin 

înclinate a teraselor. 

Astfel, cele mai întinse conuri de dejecţie s-au format la gurile văilor, iar cele mai 

numeroase dar mici în dimensiuni la trecerea torenţilor pe cele 2 terase. 

Unele conuri de dejecţie pot fi periculoase pentru ca acestea avansează şi ocupă căile 

de comunicaţie pe suprafeţe mari, aducând fragmente de roci, noroi şi straturi de lut şi 

bolovani. 

 

Deplasări gravitaționale 

Sunt procese geomorfologice care au găsit condiţii favorabile de extindere şi pe 

teritoriul acestei comune, dar pe suprafeţe mai restrânse. O serie de factori, cum sunt: 

alcătuirea geologică specifică, zonei de fliş şi a procesului de şiroaie a apelor din precipitaţii, au 

favorizat dezvoltarea acestor procese şi mai ales a alunecărilor. 

Pe teritoriul comunei Tămăşeni, surpările reprezintă un fenomen lipsit de importanţă, 

mai ales prin faptul ca terenul nu este acoperit cu vegetaţie forestieră, terenul fiind stabil. 

 

Risc de instabilitate 

Alunecările de teren în zona comunei Tămăşeni, nu sunt un factor exponent care poate 

să producă efecte negative asupra cadrului natural al comunei, de aceea nu ne vom raporta la 

acest subiect. 

 

Risc de inundabilitate 

În zona comunei Tămăşeni, viiturile au origine nivală, pluvio-nivală şi pluvială şi se 

înregistrează în perioada caldă a anului (martie-noiembrie) când condiţiile atmosferice 

determină apariţia acestor fenomene. 

Viiturile au o frecvenţă mai mare în sezonul de primavară, ce corespunde cu frecvenţă 

mai ridicată a ploilor. 

Originea acestor viituri este cel mai des pluvială, mai puţin unele excepţii făcând cazul 

în care în luna martie ele au o scurgere nivală. În luna martie procentul viiturilor pluvio-nivale 

(mixte) este destul de ridicat. 



 

Viiturile din timpul verii au o frecvenţă mai mica decât primavara, dar din punct de 

vedere a debitului maxim ele depaşesc cu pana la 3 ori debitul maxim al viiturilor mixte de 

primavară. 

Cele mai frecvente viituri erau cele de pe râul Siret, dar după execuția digului de 

apărare împotriva inundațiilor, riscul de inundații este foarte scăzut. 

 

 Echiparea edilitară 

 Gospodărirea apelor 

În prezent, cea mai însemnată lucrare de gospodărire a apelor de pe teritoriul comunei 

Tămășeni este digul de apărare împotriva inundațiilor de pe malul drept al râului Siret care 

vine de pe teritoriul județului Iași și merge până la confluența râurilor Siret și Moldova. 

De asemenea, există lucrări de desecare a apelor (canale de desecare)  executate 

înainte de 1990,  și care debușează în râul Siret. 

O parte din aceste canale de desecare debușează într-o albie naturală situată la limita 

vestică a localităților Adjudeni și Tămășeni și care deversază apele colecate în râul Siret printr-

o trecere executată prin corpul digului de pe malul drept al r. Siret. 

Întreținerea și amenajarea în continuare a canalelor de desecare și a albiei naturale de 

la limita vestică a localităților Adjudeni și Tămășeni  este de asemenea o condiție necesară în 

politica de gospodărire a apelor a administrației locale în colaborare cu administrațiile centrale. 

 

Alimentarea cu apă 

Prima etapă a sistemul de alimentare cu apă al comunei Tămășeni a fost realizat prin 

Programul guvernamental privind alimentarea cu apã la sate si locuinte sociale  program 

aprobat prin  HG nr. 687/1997 cu modificãrile si completãrile ulterioare. 

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Tămăşeni este racordat la conducta de 

aductiune Dn 300 mm Timişeşti - Iaşi aparţinând SC APAVITAL SA Iasi. Sistemul este autorizat 

cu autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 135/18.06.2013.  

Apa este potabilă iar debitele  cerinței de apă pentru comuna Tămășeni sunt: Qszimax = 

644,87 mc/zi (7,46 l/s), Qszimediu= 491,74 mc/zi (5,69.l/s). 

Aducțiunea  sistemului de alimentare cu apă a comunei Tămășeni este de fapt un racord 

la conducta Dn 300 proprietatea Apavital Iași și care la rândul ei este racordată la aducțiunea 

sistemului de alimentare cu apă a mun. Iași. 

Tratarea apei se face în principal la sursă, dar deoarece timpul de transport apei la 

consumatori este mare s-a prevăzut o stație de dezinfecție (clorare) în incinta rezervorului de 

înmagazinare. 

Înmagazinarea apei pentru realizarea rezervei intangibile pentru stins incendiile și 

realizarea volumului de compensare orară a consumului se face într-un rezervor metalic 

amplasat pe teritoriul comunei Săbăoani, la limita sudică a localității Traian, pe un teren 

proprietatea comunei Tămășeni.Acest rezervor este amplasat la cota 226 m, are capacitatea  

de V=800 mc și este executat din panouri metalice prefabricate protejate termic cu spumă 

poliuretanică. Rezervorul este suprateran, și stă  pe o fundație din beton armat.  

Rețeaua de distribuție a apei la consumatori  este realizată din conducte de polietilenă 

de înaltă densitate  amplasate pe majoritatea străzilor  celor două  localități compnente ale 

comunei și are lungimea totală de 32 km. 

 Disfuncționalități 

Pe teritoriul comunei sunt încă multe surse de apă potabilă individuale de tipul 

fântânilor, dar și puțuri de mică capacitate, tot individuale, care se alimentează din stratul 

freatic de pe teritoriul comunei. Cea mai mare parte a acestor surse individuale de apă potabilă 

sunt poluate cu nitriți și nitrați.  

 Administraţia locală trebuie să ia măsuri de gospodărire a apelor subterane în sensul 

protejării acestora, prin eliminarea nitriţilor şi nitraţilor, și curăţirea fântânilor sau prin 

interzicerea și închiderea exploatării acestor surse și încurajarea populației care nu este încă 

racordată la rețeaua de apă să facă acest lucru. 

 

Canalizarea apelor uzate 

În prezent, este realizat și în curs de extindere sistemul de  canalizare a apelor uzate în 

localitățile Adjudeni și Tămășeni. Conductele de canalizare sunt realizate din țevi de PVC iar 

căminele de vizitare sunt din beton prefabricat. Pe traseul colectoarelor de canalizare, acolo 

unde relieful a impus, s-au prevăzut stații de pompare prevăzute cu pompe submersibile, cu 

funcționare automată și cu corpul stațiilor de pompare  din elemente de beton prefabricat. 



 

Numărul total al stațiilor de pompare este de 6.Reţelele de canalizare din comuna 

Tămăseni sunt în lungime de L= 15,9 km cu curgere gravitaţională, Dn 250 mm şi Dn 

300 mm şi conducte de refulare sub presiune din PEID Dn 110-Dn 160 în lungime L= 3,0 

km.Apele uzate neepurate sunt transportate în stația de epurare. 

Stația de epurare este amplasată în extravilanul localității Tămășeni în partea de sud-

vest a localității. Stația de epurare este de tip mecano-biologic, iar în prezent capacitatea 

stație este de 480 mc/zi. Debitele de dimensionare a sistemului de canalizare si a staţiei de 

epurare sunt: 

- Qu zi max = 509,0 mc/zi (5,9 l/s) ; 

- Qu zi med = 480,0 mc/zi (5,56 l/s) ;  

- Qu or max   = 56,64 m3/h (15,73 l/s). 

Mai sunt însă locuitori ai comunei sau unități economice care nu sunt racordați la sistemul 

de canalizare și care folosesc latrine uscate sau, în cel mai bun caz, bazine vidanjabile, însă 

dispunerea acestor construcţii de colectare a apelor reziduale în incinta proprietăţilor, face 

dificil accesul utilajelor de vidanjare ceea ce conduce deseori la situaţii de deversare a 

dejecţiilor la suprafaţa terenului pe proprietăţi. 

De asemenea, existența latrinelor în incinta proprietăților conduce, mai ales în perioadele 

cu precipitații abundente, la deversări ale materiilor fecale și ale dejecțiilor de la animale, atât 

în incinta proprietăților, cât și pe arterele de circulație, situația respectivă generând un puternic 

impact negativ asupra condițiilor de viață ale comunității.  

 Disfuncţionalităţi 

- nu toată populația comunei este racordată la sistemul centralizat de canalizare a apelor uzate 

menajere; 

- poluarea solului și subsolului prin evacuarea necontrolată a deșeurilor menajere; 

Gospodărie comunală 

În comună nu există serviciu de salubrizare propriu, la ora actuală comuna are încheiat 

contract cu firma ROSSAL SRL pentru preluarea gunoiului și transportarea la groapa de gunoi a 

municipiului Roman.  

În prezent, la nivelul comunei este în curs  implementare și finalizare programul 

județean de managementul deșeurilor. Astfel sunt realizate un nr. 51 de platforme de colectare 

a deșeurilor unde sunt amplasate câte un container de 1,1 mc pentru deșeuri reziduale și un 

număr de 34 de platforme de colectare a deșeurilor unde sunt amplasate câte patru containere 

pentru deșeuri reciclabile: reziduale, hârtie/carton, sticlă și plastic/metal. 

De la aceste puncte de colectare deșeurile preselectate sunt transportate în stația de 

transfer și sortare Cordun, amplasată în nord-estul municipiului Roman.  

Unități de gospodărire comunală 

Singurele obiective de gospodărie comunală la nivelul comunei sunt cimitirele; în satul 

reședință al comunei există un cimitir, iar la nivelul satului Adjudeni un cimitir. Nu este necesar 

să se înființeze cimitire noi. 

Disfuncţionalităţi 

- inexistența serviciului de salubritate la nivelul comunei; 

- inexistența unei rampe pentru depozitarea deșeurilor animaliere și a unei camera frigorifice 

pentru depozitatea temporară a animalelor moarte; 

- informarea precară a populației cu privire la sistemul de colectare selectivă a deșeurilor și de 

reciclare la nivelul comunei. 

Alimentare cu energie electrică 

Teritoriul administrativ al comunei Tămăşeni este traversat de linii electrice aeriene de 

medie tensiune, LEA 20 kV, iar furnizarea energiei electrice în comună este asigurată de                 

E-ON Moldova Distribuţie, reţeaua de distribuţie acoperind în totalitate comuna.  

Reţeaua electrică aeriană existentă în comună, este alimentată din statia de 

transformare Tămăşeni 110/20kV, amplasată în partea de sud a localității, prin linii aeriene de 

20kV pozate pe stâlpi din beton. 

Traseul reţelei de distribuţie a energiei electrice urmăreşte drumul judeţean şi pe cel al 

drumurilor comunale, reţeaua este montată pe stâlpi de beton şi alimentează comuna prin 

intermediul celor 4 posturilor de transformare 20/0,4 kV existente în cele două localități. De 

aici, consumatorii sunt alimentaţi prin linii electrice aeriene de joasă tensiune, 0,4 kV, care 

sunt pozate pe stâlpi de beton. 

În comuna Tămăşeni, gradul de electrificare în cele două sate componente este de                  

100 % şi nu sunt probleme majore în alimentarea cu energie electrică. 

În ceea ce priveşte sursele regenerabile de energie, pe teritoriul comunei Tămășeni 

acestea nu sunt utilizate şi nici nu există proiecte în acest sens. 



 

Comuna Tămăşeni beneficiază de un sistem de iluminat public stradal care oferă un 

nivel de iluminare bun. Cu toate acestea, infrastructura de iluminat existentă este uzată şi 

necesită lucrări de modernizare, în plus, apar disfuncţionalităţi în funcţionarea sistemului de 

iluminat datorită reţelei de alimentare cu energie electrică nemodernizate.  

 Disfuncţionalităţi 

- lucrări de mentenanţă şi modernizare a instalaţiilor electrice pentru menţinerea şi 

dezvoltarea instalaţiilor la parametrii de calitate şi siguranţă proiectaţi; 

- o parte a infrastructurii existente de iluminat stradal este uzată tehnic şi moral şi 

necesită lucrări de modernizare si extindere; 

- posturi de transformare aflate într-o stare avansată de uzură tehnică şi morală care 

necesită lucrări de reabilitare; 

- lipsa promovării unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă 

energetică. 

 

Telecomunicații 

În prezent, comuna Tămăşeni este deservită de reţeaua de telefonie fixă, care aparţine 

societăţii TELEKOM S.A., şi care este alcătuită dintr-o centrală telefonică cu 225 linii,  

amplasată în centrul comunei Tămășeni şi reţeaua de fibră optică prin care sunt racordaţi, la 

centrală, abonaţii telefonici. 

Comuna Tămăşeni este traversată de cablu telefonic cu fibră optică montată în 

canalizaţie pe DJ 201C, reţelele telefonice comunale ce deservesc abonaţii respectând traseele 

drumurilor comunale pe stâlpi din lemn. 

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, comuna Tămăşeni beneficiază de acoperire cu 

reţele de telefonie mobilă, cei mai importanţi operatori care funcţionează în zonă sunt 

Vodafone, Orange şi Cosmote.  

Televiziunea şi radioul sunt bine reprezentate pe tot teritoriul administrativ, ca şi 

serviciile TV prin cablu şi Internet, principalul furnizor al acestora fiind TELEKOM S.A.. 

 

Alimentarea cu energie termică 

În prezent, alimentarea cu energie termică a comunei Tămăşeni se realizează în sistem 

local, cu sobe pe combustibil solid, dar şi cu centrale termice cu gazeificare ce funcţionează cu 

combustibil solid. O parte din locuinţe sunt racordate la reţeaua de gaze şi au încălzirea cu 

centrale termice pe gaze. 

Prepararea apei calde se realizează în centrale termice (doar în cele care prepară şi apă 

caldă de consum menajer), cu boilere electrice, pe aragaz sau sobe cu plită. 

 Locuitorii racordați la rețeaua de gaze naturale existentă își prepară hrana la aragaz, iar 

restul populației folosește buteliile de aragaz şi, într-o anumită măsură, în special în perioada 

de iarnă, sobele cu plită cu funcționare pe combustibil solid (lemne) şi resturi vegetale.  

 

 Disfuncţionalităţi 

Randamentul scăzut al utilizării combustibililor (deci cantităţile mari care trebuie 

achiziţionate, depozitate şi manevrate), confortul redus din timpul iernii, dificultatea preparării 

apei calde menajere constituie disfuncţionalităţi ale alimentării cu energie termică cu sobe de 

tip tradiţional. 

De asemenea, costul ridicat al umplerii unei butelii de aragaz constituie un factor care 

conduce la utilizarea combustibilului solid pentru prepararea hranei cu risipă de combustibil şi 

reducerea confortului în bucătării în special în perioada de vară. 

O problemă aparte a clădirilor o reprezintă izolarea termică necorespunzătoare, fapt ce 

duce la inconfort termic, consum mare de energie necesară pentru încălzire, apariţia 

condensului - care în timp deteriorează construcţiile prin fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei 

de vapori în interiorul structurii anvelopei. Utilizarea gazelor naturale de la aragaz (din butelii) 

pentru încălzire, nu reprezintă o soluţie optimă, deoarece asigură un confort termic insuficient 

şi duce la apariţia condensului în spaţiile respective, inclusiv în pereţi, având în vedere faptul 

că 1 mc gaz metan care arde, degajă aproximativ 2 litri apă (vapori). 

Neutilizarea surselor regenerabie de energie din zonă, respectiv solară, biomasă, etc. 

constituie de asemenea o problemă, în condiţiile în care este necesară exploatarea raţională a 

resurselor şi protejarea mediului ambiant. 

 

 

 

 



 

Alimentarea cu gaze naturale 

Pe teritoriul comunei Tămăşeni există rețea de gaze naturale, la care sunt racordate o 

parte a locuințelor. Pe măsură ce noi consumatori se vor racorda la rețea, aceasta va fi 

extinsă. 

Disfuncţionalităţi 

- gradul mic de racordare a populației la sistemul de alimentare cu gaze naturale; 

- informarea precară a populației și lipsa sprijinului autorităților locale pentru creșterea 

gradului de racordare. 

 

 Starea cadrului natural și construit 

 Având în vedere poziţia sa geografică, relieful de tip şes al comunei Tămăşeni este 

specific zonei de lunca superioară a r.Siret. 

Din punct de vedere geomorfologic relieful comunei Tămăşeni este de şes cu suprafeţe 

plane întinse. 

Pe ansamblul întregii comune, altitudinea maximă este de 195 m şi cea minimă de 180 

m. 

În amănunt, acest relief are o fragmentare mică, suprafeţele plane având o extindere 

lărgită.  

Date sintetice caracteristice comunei Tămășeni: 

• numărul satelor aflate în administrație: Tămășeni și Adjudeni; 

• populația: 9908 (la nivelul anului 2015); 

• gospodării: 2598 (la nivelul anului 2011); 

• grădinițe: 2; 

• școli: 2; 

• biserici:2; 

• cămin cultural:1; 

• muzeu etnografic:1; 

• dispensar uman:1; 

• brutătii:2; 

• monumente istorice și de artă: situl arheologic de la Tămășeni, punct Siliște; 

• unități de prestări servicii pentru populație: C.E.C., Poșta, spălătorie, service auto, service 

radio-TV  

 

 Descrierea componentelor peisajului 

 Peisajul natural este specific zonei de șes, cu spaţii agricole vaste. 

 Peisajul antropic este caracteristic satelor moldoveneşti cu case parter cu grădini mari, 

cu împrejmuiri joase permiţând interacţiunea vizuală între spaţiul privat şi cel public. În centrul 

localităţilor se află clădirile administrative.  

Tămăşeni, sat şi reședință de comună, este situat pe malul drept al râului Siret, la 8 

km, depărtare spre nord-est de oraşul Roman. Este legat de municipiul Roman printr-un drum 

judeţean asfaltat, DJ201C care care face legătura cu  drumul naţional european E85. 

Satul Adjudeni este o localitate componentă a comunei Tămăşeni şi putem spune că 

acesta este mai populat decât centrul administrativ al comunei Tămăşeni. 

Este situat în partea de nord a comunei având aceleaşi caracteristici de relief ca şi 

întreaga comună, amplasat la circa 3 kilometri de satul Tămăşeni, legătura dintre cele două 

sate fiind realizată pe drumul județean ce leagă cele 2 sate. 

 Disfuncţionalităţi 

- inexistența unei zone de agreement pentru încurajarea turismului ecologic și punerea 

în valoare a frumuseţii naturale a zonei. 

 

 Spații verzi, sport și agrement 
În zona centrală a satului Tămășeni a fost înființat un parc care asigură o zonă de 

recreere și odihnă; nu întâlnim zone de agrement și nici de tratament. 

În ceea ce priveşte dotările sportive, în imediata apropiere a şcolilor din comună există 

terenuri pe care se desfăşoară activităţi sportive atât în cadrul orelor de curs de specialitate 

dar şi în timpul liber, însă sunt insuficient amenajate, improvizate, neîmprejmuite, denumirea 

de teren de sport fiind improprie pentru definirea acestor spaţii. 

Disfuncţionalităţi 

- ponderea redusă a amenjarărilor din totalul suprafețelor verzi; 

- număr redus de dotări de agrement, sport şi amenajări turistice. 

  



 

   Arii și obiective protejate 

 Pe teritoriul comunei Tămășeni se întâlnește situl Natura 2000 ROSPA0072 

Lunca Siretului Mijlociu ce a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică 

inclus în Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000, dar care nu se află în interiorul 

intravilanului. 

 Întâlnim pe teritoriul comunei, conform Listei monumentelor istorice din anul 

2004 o serie de situri arheologice, așezări și necropole, după cum urmeză: 

 NT-I-s-B-10540 Situl arheologic de la Tămășeni, punct ”La Siliște”; 

 NT-I-m-B-10540.01 Aşezare ”La Siliște”, sec. XIV-XVII; 

 NT-I-m-B-10540.02 Aşezare ”La Siliște”,  sec. II-III p. Chr; 

 NT-I-m-B-10540.03 Aşezare ”La Siliște”,  epoca bronzului. 

 

Protecția mediului 

Căi de limitare şi/sau eliminare a poluării şi degradării mediului 

Din documentarea pe teren şi datele obţinute de la autorităţile locale se constată că în 

comuna Tămășeni nu sunt probleme majore de poluare a mediului, iar măsurile ce se impun 

sunt de păstrare şi îmbunătăţire a acestei situaţii. 

 În ceea ce priveşte calitatea aerului se va urmări: 

• diminuarea şi amliorarea microclimatului prin perdele de protecţie, de deviere a 

eventualelor noxe, filtre de aer la unităţile agricole (ferme zootehnice) sau unităţi 

de producţie care ar prezenta procese tehnologice poluante; 

• plantaţii de-a lungul căilor de circulaţie rutiere, amenajarea intersecţiilor, 

modernizarea drumurilor în cadrul comunei; 

• propuneri referitoare la încălzirea locuinţelor prin înlocuirea combustibililor 

tradiţionali (lemn, cărbune, produse petroliere) cu gaze naturale. 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii apelor se preconizează următoarele măsuri: 

• zona de protecţie sanitară (15,0m lăţime) pe malul apei - zona verde (pășune), 

plantații de protecție; 

• pe o lăţime de 50,00 m pe malul apelor, construcţiile de orice fel se vor executa 

respectându-se normele de protecţie a mediului; se recomandă ca în această 

zonă, până la racordarea la un sistem centralizat de canalizare, să se evite 

amplasarea anexelor gospodăreşti; 

În ceea ce priveşte gospodărirea comunală: 

 prin programul județean de managementul deșeurilor s-a prevăzut, la nivelul 

comunei, realizarea de puncte de colectare a deşeurilor, preluarea acestora de 

către o firmă specializată şi transportarea la Stația de transfer și sortare;  

 amenajarea unei rampe ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere (gunoi 

grajd) în comuna Tămăşeni. 

Calitatea solului va fi îmbunătăţită prin plantări de specii adecvate, drenaje, măsuri de 

consolidare a terenurilor destinate construcţiilor, sistematizarea verticală a suprafeţelor 

înconjurătoare. 

Calitatea regimului fonetic se va îmbunătăţii prin modernizarea drumurilor (sisteme 

construcţie silenţioase pentru infrastructură), amenajarea intersecţiilor şi plantaţii de-a lungul 

căilor de comunicatie. 

Pe teritoriul comunei Tămășeni nu sunt zone critice privind deteriorarea calității 

mediului în teritoriu (aer, ape de suprafață, ape subterane, sol). 

 

 Disfuncționalități la nivelul comunei 

Disfuncţionalităţile majore care se relevă din documentare, ca şi din studiul situaţiei 

existente a comunei Tămăşeni, sunt de natură diferită, după cum urmează: 

• existenta unor strazi nemodernizate; 

• procent scazut de drumuri comunale si judetene modernizate; 

• spații  verzi  insuficiente  pe   cap  de  locuitor; 

• lipsa unei zone mixte intre zona centrala si cea de locuire care sa asigure trecerea 

functionala și volumetrică între cele două tipuri de zone; 

• infrastructura de transport slab dezvoltată; 

• îmbunătățirea gradului de echipare edilitară; 

• lipsa unei zone destinată turismului specific, de week-end, cultural, tehnologic; 

• suprafața destinată unităților industriale, agro-zootehnice și de depozitare insuficientă 

raportată la potențialul zonei; 

• forța de muncă neexploatată; 



 

• utilizarea ineficientă a resurselor naturale (apa), uzura infrastructurii specifice; 

• lipsa plantațiilor de protecție; 

• infrastructura de sănătate slab dezvoltată; 

• educația ecologică este superficială; 

• slaba informare, cu privire la normele europene; 

• slaba infrastructură de asistență pentru afaceri; 

• resurse financiare insuficiente, investiții autohtone și străine aproape inexistente; 

• pregătire profesională de slabă calitate in domeniul serviciilor turistice si nu numai; 

• inexistența unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numărului de turişti pe 

teritoriul acesteia; 

• lipsa unor proiecte de protejare și implicit de valorificare a arhitecturii tradiționale locale 

din zonă; 

• lipsa introducerii într-un circuit turistic a zonelor care își păstrează arhitectura 

tradițională locală. 

 

VARIANTA PUG-ULUI PROPUS 

 

 Dezvoltarea activităților economice 

Comuna Tămășeni nu are un mediu de afaceri foarte activ.  

Din datele primite de la Direcția Regională de Statistică Neamț se observă că din cele 

5987 persoane apte de muncă, numai 1659 sunt ocupate într-o formă de activitate iar dintre 

acestea doar 536 persoane sunt efectiv ocupate în una din ramurile economiei naționale. 

Numărul de salariaţi sau de persoane angajate (cu carte de muncă) în agricultură 

reprezintă o pondere foarte redusă, de cele mai multe ori, din populaţia care este cu adevărat 

implicată în acest domeniu. Astfel, în majoritatea cazurilor, în mediul rural, oamenii lucrează 

pământul sau cresc animale fără ca situaţia lor economică să fie oficializată în vreun fel, şi prin 

urmare multe persoane ocupate în agricultură nu apar în statistici. 

Din acest motiv, cifrele pe care se bazează această analiză trebuie considerate doar ca 

simple repere, fiind corecte din punct de vedere al ordinului de mărime şi al ierarhizării 

localităţilor, dar nu neapărat şi ca cifre absolute.  

Structura profesională a populaţiei este următoarea: agricultori 844, muncitori 471, 

lucrători comerciali 116, administraţie 45, transport si depozitare 47, hoteluri şi restaurante 

14, alte activităţi 33. 

Economia comunei Tămășeni se bazează în special pe culturile de cereale care se 

realizeaza anual, pe creşterea animalelor (vite, oi, porcine, păsări), activitaţi meşteşugareşti şi 

chiar comerciale. Dacă ne referim la ocupaţie se poate observa ca astăzi numarul agricultorilor 

a scăzut mult, fiind de 844 faţă de anul 1985 când în agricultură lucrau 1222 persoane iar în 

industrie 1515 persoane. 

 

 Creşterea animalelor (număr capete): 
 

Bovine 
- capete - 

Vaci 
pentru 
lapte 

- capete - 

Ovine 
- capete - 

Caprine 
- capete - 

Porcine 
- capete - 

Păsări 
- capete - 

Cabaline 
- capete - 

Iepuri 
de casă- capete - 

Familii de 
albine 

- număr - 

Comuna 
TĂMĂŞENI 

pe sate: 

643 404 526 73 2068 23078 389 1
30 

255 

Tămăşeni 301 177 232 5 889 12307 151 
6

5 
11 

Adjudeni 342 227 294 68 1179 10771 238 
6

5 
244 

 

 Activitatea industrială (principalele societăţi comerciale): 

Denumire  Profil  Număr  

de angajaţi 

 SC PANEVADA SRL Panificaţie 30 

 SC ULDERIC PREST SRL Transport persoane 10 

 SC TRANS ORVIREL SRL Comerţ  5 

 

Sub raportul resurselor de muncă acestea ne demonstrează că în viitor, comuna 

Tămăşeni, va avea un potenţial suficient de mare pentru economie. 



 

 

Resursele economice valorificabile în economie 

 Comuna nu dispune de resurse naturale ale solului și subsolului deosebite; singura 

sursă este solul folosit în agricultură. Exploatarea se face in general individual, dar există și 

unele societăți agricole care au arendat suprafețe mai mari de teren. 

Resursele locale de muncă sunt cuprind populația activă între 15 și 59 ani, care la 

nivelul comunei se cifrează la 1659 persoane. Dintre acestea numai 536 persoane sunt efectiv 

ocupate în una din ramurile economiei naționale. 

Populația ocupată este majoritar concentrată în agricultură; la nivelul recensământului 

din anul 2011 în această ramură erau 844 persoane din totalul de 1659 persoane ocupate. 

 

 Ponderea principalelor produse agricole în producţia pe judeţ (%): 

 1998 1999 

 Porumb 1,96 2,24 

 Sfeclă de zahăr 1,62 1,87 

 Grâu 3,20 1,66 

 Cartofi  1,43 1,51 

 Legume  2,73 2,25 

 Fructe 0,56 0,81 

 Carne 1,30 1,92 

 Lapte de vacă 1,56 1,69 

 Ouă  0,92 1,22 

 

Propuneri de dezvoltare a economiei 

 Agricultura - propuneri 

• diversificarea activităților agricole, generatoare de venit la bugetul local ; 

• încurajarea și organizarea de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitățile care decurg din aceasta; 

• aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile si crearea unor sisteme 

pentru adaptabilitatea la condițiile climatice; 

• eficientizarea practicilor agricole pentru ușurarea și productivitatea lucrării aplicate pe 

terenurile agricole; 

• încurajarea localnicilor să-și valorifice culturile locale prin vânzarea lor atât pe piața locală 

și zonală, cât și pe piața națională ; 

• încurajarea creșterii animalelor în ferme organizate, conform standardelor europene; 

• realizarea de proiecte pentru obtinerea de finanțare europeană pentru dezvoltarea fermelor 

zootehnice și dezvoltarea activităților agricole. 

Activitatea industrială - propuneri 

Activitatea industrială, fiind dominată de cea ușoară, este strâns legată de producția 

sectorului primar, agricultura. Cei mai mulți producători preferă să își prelucreze, în regie 

proprie, produsele obținute din agricultură sau creșterea animalelor, pentru a reduce costurile 

și pentru a-și menține un venit mic, dar stabil. În acest sens, se propun: 

• sprijinirea   și  încurajarea  micilor  întreprinzători  pentru dezvoltarea afacerilor 

existente, prin realizarea de proiecte pentru finanțare europeană; 

• încurajarea de către autoritatea locală pentru angajarea localnicilor în activitatea 

industrială; 

• identificarea şi evaluarea fezabilităţii pentru potenţiale zone industriale; 

• retehnologizarea și modernizarea industriilor prezente în zonă; 

• asigurarea de consultanță în afaceri; 

• corelarea ofertei educaționale cu specificul activităților economice ce pot fi practicate în 

zonă; 

• promovarea și atragerea de noi investitori prin acordarea de facilități fiscale. 

Alte activități - propuneri 

Activitatea turistică în comuna Tămășeni nu a fost promovată și încurajată suficient 

pentru a putea exista un flux constant de turiști. Poziționarea comunei departe de culoarele 

paneuropene IV și IX a afectat activitatea economică în zonă, singurele elemente cu potențial 

turistic al comunei sunt lăcașul de cult din satul Adjudeni cu hramul ”Coborârea Sfântului Duh” 

și situl arhelogic de la Tămășeni, punctul ”La Siliște”. 

 

 



 

 Evoluția populației 

 În urma schimbărilor petrecute în societate în ultimii ani, odată cu schimbarea tipului de 

proprietate asupra terenurilor, în urma apariției Legii Fondului Funciar, a Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (unde 

este cazul), odată cu investițiile ce se vor realiza în zona, ca și interesul crescând pentru 

investiții în zonele nou create, se creează premizele creșterii numărului locurilor de muncă în 

domenii ca prestări servicii, turism, construcții, mica industrie. 

 De asemenea, se urmarește și se propune îmbunătațirea căilor de comunicație din zonă 

-modernizarea drumurilor cu acces, modernizarea celor de legatura cu comunele învecinate și 

optimizarea relațiilor în teritoriu, printr-o retea de drumuri propuse pentru modernizare și 

largire în acest scop. 

 În aceste conditii (crearea de noi locuri de munca, conditii de confort prin executarea 

reţelelor tehnico-edilitare și a unor dotări corespunzătoare) se consideră că sunt create 

premizele care să conduca, în etapa de perspectiva - 2020 la creșterea numărului de locuitori 

în comună. Acest aport se estimează a fi posibil și în urma unor migrări a locuitorilor și a forței 

de muncă din zonele învecinate. 

 Resursele de muncă și posibilitățile de ocupare a acestora 

În estimarea evoluției populației în perspectiva anului 2019, implicit a forței de muncă,  

s-a considerat că elementele determinante sunt date, de departe, de structurile economice 

existente bazate pe resursele materiale locale și posibilități de dezvoltare și diversificare, iar pe 

de altă parte de crearea unor condiții de muncă, locuire care să contribuie la stabilizarea 

populației. 

Se consideră imperios necesară crearea unor locuri de muncă la nivelul comunei în 

ideea restrângerii și retehnologizării activităților în care acestia sunt angrenați în prezent, 

perfect posibilă în urma dezvoltării zonei industriale, a apariției de zone cu activități turistice și 

a zonelor mixte propuse în proximitatea zonei centrale. 

 

 Optimizarea relațiilor în teritoriu – circulația 

În corelare cu Strategia de Dezvoltare, principalele propuneri şi reglementări de 

circulaţie sunt următoarele: 

- modernizarea străzilor; 

- amenajarea intersecțiilor; 

- refacerea continuităţii trotuarelor existente; 

- amenajarea de trotuare pe toate străzile; 

- îmbunătăţirea generală a stării de viabilitate a trotuarelor; 

- amenajarea de treceri pentru pietoni şi staţii pentru transportul în comun; 

- amenajarea de parcaje în zonele de interes social şi comercial; 

- decolmatarea șanțurilor existente în vederea asigurării scurgerii apelor meteorice. 

Obiectivele specifice au în vedere reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurilor de transport pentru îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei 

acestora şi a eficientizării transportului în vederea alinierii sistemului naţional de transport la 

sistemul european. 

Totodată, se are în vedere maximizarea efectelor pozitive asupra mediului şi minimizarea 

impactului global şi local pe care activităţile de transport le generează, şi sunt axate, în 

general, pe următoarele măsuri: 

- stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport; 

- aducerea în parametri de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin 

repararea şi modernizarea infrastructurilor; 

- prevenirea sau înlăturarea apariţiei restricţiilor de circulaţie şi eliminarea aglomerărilor şi 

blocajelor; 

- creşterea capacităţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 201C şi pe drumurile 

comunale; 

- integrarea drumurilor de interes regional şi local în reţeaua naţională; 

-  modernizarea sectorului de transport conform POS (Programul Operaţional Sectorial); 

- dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor dintre localităţi prin creşterea accesibilităţii şi a 

mobilităţii pe reţelele de transport; 

- crearea unor reţele de infrastructuri tehnice dezvoltate în concordanţă cu necesităţile 

comunităţilor locale şi cu cerinţele de protecţie a mediului. 

Priorităţile în domeniul sectorului de transport constau din modernizarea axelor de 

comunicaţie principale, urmărindu-se creşterea conectivităţii şi accesibilităţii, prin: 

- lucrări de reabilitare a drumului judeţean (inclusiv a străzilor de pe traseul acestora); 



 

- lucrări de reabilitare a drumurilor comunale; 

- refacerea semnalizării rutiere a tuturor drumurilor cu semnele de circulație și marcajele 

specific, realizate cu avizul Poliției Rutiere și a administratorului drumului; 

- amenajarea de noi locuri de parcare în apropierea instituțiilor publice (Poliție, Primărie, 

instituții de sănătate, instituții de cultură și cultm agenți economici, etc.);  

- modernizarea reţelei locale de drumuri; 

- trasarea de noi drumuri publice in interiorul localităţilor Tămășeni şi Adjudeni, impuse de  

organizarea intravilanului prin propunerile din documentaţia P.U.G.  

 

Zone de protecţie şi siguranţă: 

Limitele zonelor drumurilor în intravilanul comunei Tămășeni sunt: 

-zona drumului județean este de 12 m măsurată de la axul drumului până la marginea 

exterioară a zonei drumului; 

-zona drumului comunal este de 10 m măsurată de la axul drumului până la marginea 

exterioară a zonei drumului; 

Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei 

drumului pâna la: 

 -1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la 

nivelul terenului; 

 -2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;  

 -3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu 

înaltimea pâna la 5,00 m inclusiv; 

 -5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu 

înaltimea mai mare de 5,00 m. 

Zonele de protectie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranta si 

marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator: 

  

Categoria drumului Drumuri  

judetene 

Drumuri 

comunale 

Distanța de la axul drumului până la 

marginea exterioară a zonei drumului (m) 

12 10 

 

Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea 

localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte 

si de alta a drumurilor va fi de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m 

pentru drumurile comunale. 

Între limita zonei de siguranta a drumului si limita imprejmuirilor se va rezerva un 

spatiu pentru amplasarea utilitatilor publice si pentru amenajarea de trotuare.  

Pentru proiectarea si executia unor constructii si instalatii in zona drumului, se vor avea 

in vedere reglementarile tehnice si legale in vigoare si se vor obtine autorizatiile necesare de la 

administratorul drumului.  

Organizarea circulației în comuna Tămășeni se va face prin realizarea unui proiect 

specific “Studiul circulației în comuna Tămășeni”, studiu bazat pe valorile de trafic actual, 

culese de administratorul drumurilor județene. 

 

 Intravilan propus, zonificarea teritoriului intravilan și bilanț teritorial 

Limita intravilanului propus cuprinde, atât suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi 

amenajărilor, cât şi suprafeţele necesare dezvoltării pe perioadă determinată. 

Introducerea de noi suprafeţe a fost determinată de măsurile de dezvoltare ale strategiei 

locale. 

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

teritorial al intravilanului existent, corelat cu mutaţiile de suprafeţe între zonele funcţionale sau 

majorat cu suprafeţele nou introduse in intravilan. 

Extinderea intravilanului comunei este propus a se face cu moderaţie, ţinând cont pe 

de o parte de tendinţa naturală de expansiune spaţială şi de apariţia unor noi zone funcţionale 

determinante şi de dezvoltarea unor noi necesităţi la scara comunei, iar pe de altă parte de 

posibila creştere a numărului de locuitori şi de utilizatori regionali ai reţelelor de servicii 

publice. Aceste considerente au impus reconversia funcţionala sau completarea funcţiunilor 

existente cu unele noi, generatoare de creştere economica, bazate pe resursele si bogăţiile 

naturale ale comunei. 



 

Vectorii spaţiali de dezvoltare sunt, de regulă, direcţionaţi pe cele mai importante 

artere de conexiune, respectiv drumurile de acces. 

Sunt prevăzute zone pentru care se vor întocmi Planuri Urbanistice Zonale. Acestea 

privesc zonele de dezvoltare sau zone care nu îndeplinesc toate condiţiile de construibilitate din 

regulament (accese, parcelar etc.) 

Pentru zonele cu servituti de urbanism, zone protejate sau zone de protecţie s-au 

instituit interdicţii sau condiţionări de utilizare a terenurilor, conform reglementărilor în 

vigoare. 

Zonificarea funcţională propusă preia configuraţia celei existente şi este prelucrată şi 

ordonată în conformitate cu exigenţele de organizare viitoare a localităţilor din comună. 

Astfel, a rezultat următoarea zonificare pe sate: 

 Satele Tămăşeni și Adjudeni cuprind următoarele zone funcţionale: 

-zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare 

-zona pentru instituţii publice 

-zona de protecţie a drumului comunal 

-zona de comunicaţie rutieră şi amenajarile aferente 

 satul Adjudeni cu centrul civic al localităţii este delimitat de drumul comunal care face 

legatura cu satul Tămăşeni şi cuprinde: 

-școala generală cu clasele I-IV, 

-gradinita 

-magazinul universal 

-biserica romano-catolică 

-dispensarul medical 

-farmacia 

Zona centrală (centrul civic) pe teritoriul localităţii de reşedinţă, Tămăşeni, 

reprezintă un areal delimitat de drumul comunal DC 178, zona în care se găsesc urmatoarele: 

-Primăria, 

-școala generală cu clasele I-VIII, 

-gradinita  

-biserica romano-catolică 

-căminul cultural 

-biblioteca, 

-dispensarul medical 

-magazinul universal 

-Poşta şi CEC 

Din bilanţul teritorial rezultă o amplificare a zonelor de locuit cu functiuni 

complementare si de circulaţie rutieră a acestora. 

Extinderea de extravilan vizează terenuri aflate pe calea de comunicatie, unde sunt 

solicitari de realizare a construcţiilor. 

 

Bilanțul teritorial propus al zonelor funcționale din teritoriul intravilan al 

localităților componente 

 PROPUS 

Sat Tămășeni Suprafața (ha) Procent (%) din total 

intravilan 

Locuințe și funcțiuni complementare 135,13 37,70 

Instituții și servicii de interes public 2,10 0,59 

Unități ago-zootehnice + industiale 7,30 2,04 

Teren liber 162,83 45,43 

Gospodărire comunală, cimitir 3,65 1,02 

Destinație specială 0,00 0,00 

Căi de comunicație rutieră 24,62 6,87 

Căi de comunicație feroviară 0,00 0,00 

Spaţii verzi, sport, agrement 9,26 2,58 

Construţii tehnico-edilitare 2,25 0,63 

Ape 5,30 1,48 

Păduri 0,00 0,00 

Teren neproductiv 5,95 1,66 

TOTAL INTRAVILAN 358,39 100,00 

 



 

 

 PROPUS 

Sat Adjudeni Suprafața (ha) Procent (%) din total 

intravilan 

Locuințe și funcțiuni complementare 120,53 37,01 

Instituții și servicii de interes public 2,75 0,84 

Unități agricole 0,00 0,00 

Teren liber 167,29 51,36 

Gospodărire comunală, cimitir 5,15 1,58 

Destinație specială 0,00 0,00 

Căi de comunicație rutieră 21,09 6,48 

Căi de comunicație feroviară 0,00 0,00 

Spaţii verzi, sport, agrement 1,85 0,57 

Construţii tehnico-edilitare 3,04 0,93 

Ape 1,30 0,40 

Păduri 0,00 0,00 

Teren neproductiv 2,70 0,83 

TOTAL INTRAVILAN 325,70 100,00 

 

 

Bilanțul teritorial în teritoriul administrativ al comunei Tămășeni 

 

TR. PUR 

COMPONENT 

Suprafața 

anterioară 

(ha) 

Suprafața nou  

propusă (ha) 

Diferența  

(ha) 

Trup 1 – intravilan 

Tămășeni 
355,97  358,39 

Mai puțin cu 

7,58 Trup 2 – ce aparține 

de Tămășeni 
10,00 0 

Total Tămășeni 365,97 358,39  

Trup 3 – intravilan 

Adjudeni 
286,34 325,70 

Mai mult cu 

49,36 

Total Adjudeni 286,34 325,70  

TOTAL U.A.T. 642,31  684,09 41,78 
 

 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

Principalele lucrări care se impun pe termen scurt sunt cele de prevenire a hazardelor 

naturale, reprezentate de secetă fenomen tot mai prezent în ultima perioada pe teritoriul 

comunei Tămășeni.  

Ca urmare a manifestării fenomenului de secetă pe teritoriul tării noastre, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va monitoriza permanent, prin structurile teritoriale din 

subordine, evoluţia culturilor de toamnă şi de primăvară, în condiţiile diminuării extinderii 

acestui fenomen. Strategia naţională de diminuare a efectelor secetei şi combaterii degradării 

terenurilor şi deşertificării (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 2008) prevede crearea 

amenajărilor locale de irigaţii, în corelaţie cu schemele directoare de amenajare şi gospodărire 

a apelor, în cadrul proiectelor de dezvoltare durabilă a zonelor rurale, pe baza accesului la 

sursele locale de apă. Această măsură este necesară a completa programul de reabilitare a 

sistemului de irigaţii administrat de ANIF, întrucât spre deosebire de acesta, sistemele locale 

ar putea beneficia de finanţare din fondurile structurale UE. Un alt raţionament al acestei 

măsuri este faptul că sistemul naţional de irigaţii nu poate fi realizat pentru a răspunde tuturor 

nevoilor de irigaţii din agricultura comunei Tămășeni care este caracterizată de producţia 

obţinută la culturile de porumb boabe, grâul şi secară, cartofi, sfeclă de zahăr, în ultimi ani cea 

de floarea soarelui şi mai puţin de cea a leguminoaselor. 

 

Zone afectate de fenomene de inundabilitate 

Prin realizarea digului de protecție împotriva inundațiilor de pe malul drept al r. Siret 

intravilanul localităților Tămășeni și Adjudeni nu mai este inundat. 



 

O creșterea a nivelului apei mai are loc pe pârâul Borcani, dar printr-o amenajare a 

albiei evacuarea apelor mari se poate face cu o viteză crescută, astfel să nu fie provocate 

inundații ale terenurilor adiacente pârâului.  

 

Se vor adopta următoarele măsuri: 

-  se va respecta zonele de protectie pentru cursurile de apă; 

-  se va amenaja (regulariza) albia pârâului Borcani; 

- se vor decolmata canalele de scurgere existente; 

-  se vor executa lucrari de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient; 

 

Zone afectate de fenomene de instabilitate 

Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărților cu zonarea geotehnică si a 

probabilității de producere a alunecarilor de teren cu risc de instabilitate. Măsurile pentru 

fiecare zona în parte sunt detaliate în studiul geotehnic. 

Pentru zonele cu probabilitate medie si medie-mare de instabilitate, pentru a preveni 

fenomenele de risc, ce apar la amplasarea construcțiilor, se vor avea în vedere următoarele 

recomandări: 

- amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice, cu calculul stabilității 

versantului la încărcările suplimentare create de construcții; 

- se vor proiecta construcții usoare; 

- nu se vor executa excavații de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluze 

verticale, umpluturi etc); 

- se vor  executa numai săpături locale pentru fundatii izolate sau ziduri de sprijin care 

vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 

- se vor lua măsuri pentru a preintâmpina pătrunderea apei în săpătură; 

- se vor dirija apele din precipitatii prin rigole bine dimensionate si dirijate astfel încât să 

nu producă eroziuni; 

- se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a se 

executa. 

 Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit se va 

avea în vedere împădurirea lor. 

Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural și antropic 

identificate pe teritoriul comunei Tămășeni s-au conturat următoarele zone: 

• Zone improprii amplasarii construcțiilor reprezentate prin: 

- zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim permanent cu banda de protectie 

delimitata conform Legii Apelor completata cu Legea 112/2006; 

- zonele inundabile aferente retelei hidrografice cu caracter permanent. 

- zonele de curs ale retelei hidrografice cu regim nepermanent; 

- zonele cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren mare - foarte mare 

prezente pe versantii vailor cu panta mai mare de 30 grade; 

- zonele cu eroziune pronuntata, individualizate pe marginea albiilor retelei hidrografice, 

permanenta sau nepermanenta; 

- zonele afectate de trasee de utilități (linii electrice); 
 

• Zone bune de construit cu amenajări speciale reprezentate prin: 

- zonele de versant cu panta de maxim 25° unde amenajările constau în realizarea de 

platforme și ziduri de sprijin; 

- zonele inundabile limitrofe cursurilor de apă cu caracter temporar, unde sunt necesare 

lucrări de regularizare ale albiei; 

- zonele cu drenaj insuficient unde amenajarile ce urmează a fi executate constau în 

lucrări de drenare a apei pluviale sau ridicarea cotei amplasamentului construcțiilor; 

- zone cu umpluturi cu grosime mare unde sunt necesare lucrări de îmbunătățire a 

terenului de fundare prin confectionarea de perne din pământ omogen compactat. 
 

• Zone bune de construit fără amenajări speciale, reprezentate prin: 

- zonele de terasă cu relief plan și stabil fără potențial de risc cu privire la fenomenele de 

inundabilitate. 
 

 La proiectarea fundațiilor viitoarelor construcții se vor avea în vedere urmatoarele 

recomandări: 

• amenajarea terenului, se va face de asa manieră încât să asigure evacuarea rapidă a 

apelor din precipitații către emisarii din zonă; 



 

• adâncimea de fundare va fi cea impusa constructiv începând cu 1.00 m, funcție de 

caracteristicile terenului de fundare; 

• presiunea de calcul pentru dimensionarea fundațiilor va fi stabilită la faza de proiect 

de execuție, funcție de caracteristicile constructive ale fiecărui obiectiv în parte. 

 
 Dezvoltarea echipării edilitare 

Conform „Strategiei de dezvoltare pentru intervalul 2014-2020" a comunei Tămășeni, 

prioritatea a patra de intervenţie priveşte în mod direct calitatea mediului, prin îmbunătăţirea 

accesului la infrastructura de alimentarea cu apă, de racordare la sistemul de canalizare şi 

epurare a apelor uzate.  

Comuna Tămășeni este caracterizată, în general, de o dotare publică satisfăcătoare cu 

utilităţi (apă potabilă, canalizare ape uzate şi gaze naturale), însă se impune implementarea 

următoarelor măsuri: 

 

Extinderea infrastructurii de utilităţi în domeniul alimentării cu apă 

Se propune extinderea sistemului existent de alimentare cu apă, astfel încât toată 

populația comunei Tămășeni să beneficieze de acest serviciu, în condiții de igienă și de mediu 

conforme reglementărilor europene.  

Soluția tehnică privind extinderea rețelei de apă va fi stabilită și se va definitiva în 

cadrul unui proiect de specialitate, întocmit de către o societate autorizată. 

Obiectivele principale sunt:  

1) creşterea gradului de confort al locuinţelor populaţiei şi alinierea infrastructurii 

comunei Tămășeni la standardele Uniunii Europene, prin implementarea reţelei de alimentare 

cu apă la nivelul întregii comune;  

2) branşarea unui număr cât mai mare de beneficiari la reţeaua de alimentare cu apă şi 

accelerarea creşterii gradului de contorizare a gospodăriilor, agenţilor economici şi instituţiilor 

din comună prin contractarea unui număr cât mai mare de abonaţi la reţeaua de alimentare cu 

apă din comună;  

3) creşterea calităţii apei la beneficiarii finali ai sistemului de alimentare cu apă din 

comună şi implementarea unei tehnologii avansate, folosind utilaje și echipamente de o înaltă 

fiabilitate și performanță. 

  Rezultatele aşteptate sunt:  

  1) creşterea confortului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru toți locuitorii din 

comună, prin îmbunătăţirea accesibilităţii locuitorilor la surse de apă cu presiune şi calitatea 

dorite;  

  2) atragerea de investitori în zonele în care infrastructura de utilităţi va fi realizată şi/ 

sau modernizată, prin îmbunătăţirea accesibilităţii la oportunităţile localităţii;  

  3) înfiinţarea de societăţi comerciale care îşi vor desfăşura activitatea în zona rurală;  

  4) deschiderea zonei pentru dezvoltarea activităţilor rurale tradiţionale la un nou 

standard;  

  5) crearea de noi locuri de muncă în comună;  

  6) protejarea mai eficientă a mediului înconjurător prin micşorarea considerabilă a 

pierderilor de apă;  

  7) eliminarea unor riscuri epidemiologice pentru locuitorii comunei;  

  8) scăderea costurilor unor servicii către populaţie;  

  9) creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a comunei;  

 10) eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban;  

11) creşterea calităţii prestărilor de servicii;  

12) apariţia concurenţei în unele sectoare de activitate, realizarea unor produse mai 

bune. 
Extinderea infrastructurii de utilităţi în domeniul canalizării şi epurării apelor 

uzate provenite din activităţile gospodăriilor, instituţiilor şi agenţilor economici 

 Conform strategiei comunei Tămășeni, se urmăreşte alinierea infrastructurii satelor, a 

componentelor teritoriale, la standardele Uniunii Europene, prin extinderea infrastructurii în 

domeniul canalizării şi epurării apelor uzate.  

 Racordarea întregii populații din cele două sate ale comunei, Tămășeni şi Adjudeni, la 

reţeaua de canalizare a apelor uzate este corelată cu creşterea gradului de confort şi siguranţă 

al locuinţelor din comună şi menţinerea unei stări de sănătate la parametrii optimi a 

locuitorilor.  

 Se urmăreşte racordarea unui număr cât mai mare de consumatori la reţeaua de 

canalizare şi epurare a apelor uzate din cele două sate, un efect direct find creşterea calităţii 



 

apei din pânza freatică şi protecţia mediului din zonă, prin implementarea unor tehnologii 

moderne. Soluția tehnică privind extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere va fi 

stabilită și se va definitiva în cadrul unui proiect de specialitate, întocmit de către o societate 

autorizată. 

Rezultatele preconizate cuprind:  

1) creşterea confortului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din comună 

prin posibilitatea tuturor locuitorilor de a evacua apele reziduale într-un sistem centralizat, 

sigur şi curat;  

2) protejarea mai eficientă a mediului înconjurător prin micşorarea considerabilă a 

posibilităţilor de a infecta mediul (apa, solul, vegetaţia);  

3) atragerea de investitori în zonele în care infrastructura de utilităţi va fi realizată 

şi/sau modernizată prin îmbunătăţirea accesibilităţii la oportunităţile localităţii;  

4) înfiinţarea de societăţi comerciale ce îşi vor desfăşura activitatea în zona rurală; 

5) deschiderea zonei pentru dezvoltarea activităţilor rurale tradiţionale la un nou 

standard;  

6) crearea de noi locuri de muncă în comună;  

7) eliminarea unor riscuri epidemiologice pentru locuitorii comunei;  

8) scăderea costurilor unor servicii către populaţie;  

9) creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a comunei, în special 

în turism; 

10) eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban;  

11) apariţia concurenţei în unele sectoare de activitate, realizarea unor produse mai 

bune. 

 

Dezvoltarea locală integrată a sectorului de salubrizare a comunei şi 

managementul deşeurilor solide 

 Această măsură are în vedere alinierea sectorului privind salubrizarea şi managementul 

deşeurilor solide al comunei Tămășeni la standardele Uniunii Europene. Include, ca obiective, 

organizarea serviciului de salubrizare şi managementul deşeurilor solide din cadrul Comunei 

Tămășeni, achiziţionarea unei maşini speciale de salubritate, care să permită ridicarea 

deşeurilor şi transportul acestora la Stația de transfer și sortare Cordun. 

 O alternativă la înființarea serviciului propriu de salubrizare este încheierea unui 

contract cu o firmă de specialitate. 

 Întrucât, la nivelul comunei, este în curs de implementare și finalizare programul 

județean de management al deșeurilor, prin care au fost prevăzute un număr de 51 de 

platforme de colectare a deșeurilor pe care sunt amplasate câte un container de 1,1 mc pentru 

deșeuri reziduale și alte 34 de platforme de colectare unde sunt amplasate câte patru 

containere pentru deșeurile reciclabile (reziduale, hârtie/carton, sticlă și plastic/metal), se 

consideră că programul este realizat, urmând ca să se mai introducă, ca o componentă a 

programului județean și colectarea din poartă în poartă a deșeurilor selectate. 

 Campaniile de informare a populaţiei pentru conştientizarea pericolelor ce derivă din 

depozitarea necontrolată a deşeurilor solide provenite din gospodării sunt măsuri eficiente pe 

termen mediu şi lung în implementarea precolectării, colectării selective şi a reciclării 

deşeurilor.  

 Dejecţiile zootehnice, cu un conţinut mare de materie organică uşor biodegradabilă şi 

de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituie un îngrăşământ organic 

foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. De aceea, înainte de a fi împrăștiat pe ogoare și 

folosit ca îngrăsământ natural, gunoiul de grajd va fi amplasat, de fiecare locuitor în parte, pe 

o platformă betonată și lăsat la compostat. 

Comuna Tămășeni dispune de cimitire în fiecare localitate, iar stabilirea de noi 

amplasamente autorizabile nu este posibilă, deoarece:  

-nu există teren disponibil, în extravilan, pentru această destinație; 

-comuna în sine a înregistrat o scădere demografică semnificativă întrucât o mare parte 

din populație a migrat; 

-cimitirele chiar dacă nu au autorizație, ca majoritatea cimitirelor foarte vechi din țară 

nu se justifică să fie strămutate, în primul rând din cauza tradițiilor poporului român, dar și a 

celorlalte etnii, tradiții în care cultul strămoșilor ocupă un loc de frunte; de asemenea  prin 

regulamentul local din PUG, se impun oricum restricții de construire pentru parcelele din zona 

de protectie; astfel casele care există pot fi consolidate, remodelate la interior sau chiar 

supraetajate, dar nu se pot construi altele noi.  



 

 Pentru colectarea cadavrelor de animale în condiții salubre, comuna Tămășeni, are 

încheiat cu societatea SC PROTAN ROMAN SA, contractul nr. 4536/14.07.2015 pentru 

preluarea leșurilor de animale direct din curtea oamenilor. 

 Se propune înființarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor animaliere și a unei 

camera frigorifice pentru depozitatea temporară a animalelor moarte, în zona de nord-vest a 

comunei în extravilanul Adjudeni.  

Rezultatele aşteptate sunt:  

1) creşterea confortului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din comună, 

prin posibilitatea locuitorilor de a evacua reziduurile solide din gospodării, în siguranţă;  

2) protejarea mai eficientă a mediului înconjurător, prin micşorarea considerabilă a 

surselor de poluare a apei şi solului;  

3) înfiinţarea de societăţi comerciale care îşi vor desfăşura activitatea în zona rurală fără 

a afecta mediul; 

 4) deschiderea zonei pentru dezvoltarea activităţilor rurale tradiţionale la un nou 

standard;  

5) eliminarea unor riscuri epidemiologice pentru locuitorii comunei;  

6) scăderea costurilor serviciilor de salubrizare către populaţie;  

7) creşterea gradului de valorificare a potenţialului de dezvoltare a comunei, în special 

în turism;  

8) eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban. 

 

Implementarea infrastructurii de utilităţi în domeniul alimentării cu energie 

electrică 

Construirea de noi locuinţe, obiective social-culturale şi de utilitate publica si 

industriale, în viitorii ani, în intravilanul comunei cât şi în satele componente, impune 

asigurarea unui surplus de energie electrică, de la sistemul energetic național. 

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică, în perioada de perspectivă, se propun 

următoarele: 

 modernizarea branşamentelor vechi, uzate moral şi fizic, prin prevederea de noi 

conductoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 mărirea capacităţii posturilor de transformare existente, în funcţie de noile solicitări; 

 amplasarea unor posturi noi de transformare aeriene, în unele zone nou propuse în 

intravilan şi în zonele foarte îndepărtate de amplasamentele posturilor de transformare 

existente; 

 extinderea L.E.A. 20 kV pentru racordarea noilor P.T.; 

 extinderea reţelei de distribuţie de joasă tensiune, L.E.A. 0,4 kV, în zonele nou propuse, 

pe măsură ce apar noi consumatori; 

 extinderea reţelei de iluminat stradal cu aparate de iluminat montate pe stâlpi de beton 

care vor realiza un iluminat cu eficienţă ridicată şi consum redus de energie; 

 promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă 

energetică. 

Stabilirea soluţiilor tehnice din cadrul lucrărilor de instalaţii electrice se vor realiza în 

cadrul unor studii de fezabilitate întocmite de proiectanţi autorizaţi în domeniu. 

Conform Legii Energiei Electrice nr.13/2007, precum şi a Normelor Tehnice  NTE 

003/04/00 (Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 

1000V), faţă de liniile electrice aeriene trebuie respectate zonele de protecţie şi de siguranţă, 

cu interdicţie de construire, în scopul funcţionării LEA în condiţii de siguranţă, precum şi a 

protejării vieţilor omeneşti şi bunurilor materiale. 

Amplasarea definitivă a obiectivelor energetice (posturi de transformare, linii electrice) 

se va stabili de către proiectantul de specialitate, consultându-se în mod obligatoriu operatorul 

de distribuţie a energiei electrice E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE, Centru Retea Neamţ, locaţia 

Roman. 

Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații 

Reţeaua de telecomunicaţii existentă în comuna Tămășeni este bine structurată având 

în componenţă atât o centrală manuală cât şi reţeaua de fibră optică existentă pe teritoriul 

comunei. Centrala telefonică existentă satisface necesităţile actuale ale localităţilor 

componente ale comunei, reţeaua de telefonie fixă fiind completată de serviciile reţelelor de 

telefonie mobilă. 

Extinderea reţelelor telefonice comunale cât şi instalarea de noi posturi telefonice se va 

face la solicitarea beneficiarilor şi prin studiu de soluţie elaborat de către TELEKOM NEAMT, în 



 

urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici ce pot fi racordati la centrala 

telefonica. 

De asemenea, sunt asigurate accesul locuitorilor atât la serviciile de TV prin cablu cât şi 

la reţeaua de Internet. 

 

 

Implementarea infrastructurii de utilități în domeniul alimentării cu căldură și 

gaze naturale 

  Având în vedere faptul că pe teritoriul administrativ al comunei Tămășeni există un 

sistem de alimentare cu gaze naturale se propune extinderea acestei rețelei astfel încât toți 

locuitorii să beneficieze de acest serviciu și încurajarea populației în vederea creșterii 

numărului de branșamente. 

 Totodată, se recomandă reabilitarea termică a clădirilor de interes public şi a locuinţelor 

individuale. 

 

 Spații verzi, sport și agrement 

La nivel de comună s-a realizat un inventar al spațiilor verzi inventariindu-se până în 

prezent 300.700 mp, această suprafață asigurând norma de 26 mp pe locuitor. 

 

1.3. RELAȚIA PUG-ULUI COMUNEI TĂMĂȘENI CU ALTE PROGRAME ȘI 

PLANURI RELEVANTE 

 Planul Urbanistic General al comunei Tămășeni este corelat și fundamentat pe baza 

următoarelor documente:  

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Neamt (PATJ); 

- Planul de Amenajare al Teritoriului Regional: Regiunea de NE; 

- Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) - sectiunile I – V 

- Strategiile de dezvoltare si planificare a teritoriului judetului Neamt, elaborate de 

Consiliului Județean Neamt.  

 

Planul Urbanistic General se bazează pe obiective și priorități stabilite în documente/ 

strategii naționale și județene, precum:  

  Planul Național de Acțiune pentru Mediu;   

• Planul Regional de Acțiune pentru Mediu, Regiunea Nord-Est;   

• Strategia şi Programul judeţean de protecţia mediului;  

• Planul Local de Acţiune Pentru Mediu  (PLAM), judeţul Neamț;  

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Romaniei - orizont 2025;   

• Strategia Natională pentru Gestionarea Deseurilor;   

• Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea Nord-Est;   

• Planul Național de Gestiune a Deseurilor;   

• Politica energetică a Romaniei “Energie sigură, accesibilă și curată pentru România”;   

•Strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor publice de salubrizare și a 

managementului integrat al deșeurilor solide;   

• Strategia Națională pentru protecția impotriva inundațiilor;  

•  Strategia Natională pentru protecția atmosferei.   

 

 POS Mediu - Planul Operational Sectorial de Mediu - este cel mai important 

program de finanţare a infrastructurii municipale de mediu şi continuă investiţiile din perioada 

de preaderare (Phare, ISPA si SAPARD). POS Mediu se bazeaza pe obiectivele şi priorităţile 

politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României 

cât şi interesele specifice naţionale. 

S-au identificat următoarele axe prioritare: 

- Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată; 

- Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 

reabilitarea siturilor contaminate; 

- Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare în zonele 

prioritare selectate; 

- Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 

naturii; 

- Axa prioritară 5 - Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale 

în zonele cele mai expuse la risc; 

- Axa prioritară 6 - Asistenţa Tehnică. 



 

  

 

 

 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu în Regiunea de Dezvoltare 1 Nord -

Est 

 Astfel, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est au fost identificate 12 categorii de 

probleme, vizând elemente ale mediului natural şi elemente ale activităţilor socio-economice: 

1.  Poluarea apelor de suprafaţă 

2.  Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale şi antropice 

3.  Calitatea şi cantitatea apei potabile 

4.  Managementul deşeurilor 

5.  Poluarea solului şi a apelor subterane 

6.  Degradarea mediului natural şi construit 

7.  Poluarea atmosferei 

8.  Urbanizarea 

9.  Educaţia ecologică 

10. Transporturile 

11. Turism şi agrement 

12. Capacitatea instituţională 

În  vederea  atingerii  obiectivului  global  şi  a  obiectivelor  specifice, măsurile şi 

acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de dezvoltare: 

1. Creşterea  competitivităţii  economice  şi  dezvoltarea  economiei  bazate  pe 

cunoaştere; 

2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  

3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

4.  Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative;  

5.  Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii in sectorul agricol; 

6.  Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

 

CAPITOLUL 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI ȘI ALE 
EVOLUȚEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII P.U.G. 

 

2.1.  Aspecte relevante ale stării actuale a mediului 

Conform HG nr. 1076/2004 și ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE factorii de mediu 

care trebuie avuți în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri și programe sunt: 

biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul/utilizarea terenului, apa, aerul, 

factori  climatici,  valorile  materiale,  patrimoniul  cultural,  patrimoniul  arhitectural  și  

arheologic,  peisajul,  gestionarea  deșeurilor, infrastructura rutieră.   

 

2.1.1. Descrierea fizico-geografică 

 

Localizare 

TĂMĂȘENI este o comună aflată în partea central - estică a Judeţului Neamţ, pe 

platoul moldav, la 60 km față de Piatra Neamţ (capitala de judeţ) şi la 12 km nord est faţă de 

Roman. 

Coordonate: Latitudine 46° 98' Nord, Longitudine 26° 93' Est,  

Altitudinea maximă este de 56 m iar altitudinea minimă este de 32 m. 

Comuna este compusă din satele: 

- Tămășeni (reşedinţa de comună) 

- Adjudeni 

Comuna Tămășeni se învecinează cu comunele: Răchiteni (jud. Iași) și Doljești la 

Nord, Sagna și Cordun la Sud, Doljești la Est și Săbăoani la Vest. 

Rețeaua de drumuri care permite legăturile comunei cu zonele adiacente sunt următoarele: 

-  DJ 201C Tămășeni-E85 ce asigură relaţia cu municipiul Roman; 

-  DC 178 leagă Tămășeni de localitatea Luțca; 

- Străzi și drumuri vicinale.  

 Comuna Tămășeni nu beneficiază de legături pe calea ferată. 

 Comuna Tămășeni face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și conform 

datelor furnizate de Direcția regională de statistică Neamț, la nivelul anului 2015,  are un 

număr total de 9908 persoane. 



 

 

 

 

Relief 

Relieful comunei Tămăşeni are caracteristicile morfometrice specifice dealurilor 

subcarpatice. Pe ansamblul întregii comune, altitudinea maximă este de 56 m şi cea minimă de 

32 m. Înclinarea versanţilor are de asemenea valori specifice dealurilor mici şi mijlocii, pantele 

cu valori mici de până la 5% sunt caracteristice unor suprafeţe însemnate de la baza teraselor. 

În amănunt, acest relief are o fragmentare lină, suprafeţele plane având o extindere 

lărgită. Luând în considerare şi organismele torenţiale, fragmentarea devine şi un pic, mai ales 

în sectoarele despădurite şi fără culturi. 

Pe teritoriul comunei Tămăşeni se pot deosebi urmatoarele tipuri genetice de relief: 

 fluviatil, 

 fluviodenudaţional, 

 structural şi litologic, 

 antropogen. 

 

RELIEFUL  FLUVIATIL 

Rolul principal în modelarea reliefului din comuna Tămăşeni l-a avut râul Siret cu 

afluentul său Moldova şi pârâul Borcani, acţiunea acestor artere hidrografice, manifestându-se 

prin eroziune, transport şi aluvionare. 

Dintre aceste procese, cel mai important este eroziunea, având în vedere că văile ca 

forme negative de relief sunt creaţia eroziunii, în primul rând. 

Apoi transportul îşi are importanţa sa în evacuarea materialului erodat, iar acumularea 

în cazul râului Moldova a contribuit la formarea teraselor. 

Cele trei procese se produc aproape simultan, încât în formele de relief create de ele, 

pot fi sincrone. 

În cazul teraselor Văii Moldovei se pare însă că acestea s-au format în urma alternării 

unor faze de intensă eroziune ca faze aluvionare. 

 

RELIEFUL  FLUVIODENUDANŢIONAL 

Pe teritoriul comunei Tămăşeni se desfăşoară două culmi interfluviale principale, 

amplasate în partea estică şi nordică a comunei. Acestea au altitudini cuprinse între 180 şi 195 

m, astfel încât pot fi considerate ca şi formaţiuni de şes. 

Culmile teraselor de tip podiş sunt întinse cu suprafeţe mari, reduc monotonia reliefului, 

datorându-se în special modelării. 

RELIEFUL  STRUCTURAL 

Este determinat de modul de aşezare a straturilor de roci, zona flişului fiind considerată 

o unitate mai nouă care s-a exondat mai târziu, dar care are o structura complexă, 

reprezentată prin cute stranse şi chiar pânze de şariaj. 

Pentru analiza reliefului se au în vedere îndeosebi cutele secundare de pe aceste pânze. 

RELIEFUL  LITOLOGIC 

Morfologia reliefului a fost puternic influenţată şi de caracteristicile petrografice ale 

rocilor. Sectorul zonei de fliş în care se află comuna Tămăşeni este alcătuit din sedimente 

foarte variate şi facieşuri diferite predominând un complex de roci paleogene. 

Dintre aceste roci, un rol important îl au gresiile calcaroase, marnele argiloase cu 

intercalaţii de gresii. 

La toate acestea se adaugă stratele din marne argilo-nisipoase cu predominarea unei 

durităţi mici a stratelor. Predominarea rocilor mai moi a permis totodată o mai intensă 

activitate a proceselor geomorfologice actuale în zonă. 

RELIEFUL  ANTROPOGEN 

Prezenţa omului încă din paleolitic în cuprinsul acestei zone şi acţiunea sa din ce în ce 

mai intensă, au contribuit la modificarea aspectului reliefului. 

Prin acţiunea lui complexă, omul a creat şi alte forme noi de relief antropic. 

Acţiunea directă a omului asupra reliefului s-a manifestat prin lucrări de construcţie, 

excavări, depozitare sau ramblee. 

 

Geologia 

Din punct de vedere geologic, regiunea în care este situată comuna Tămăşeni face 

parte din flişul subcarpatic şi a bazinului râului Siret, care a evoluat în intervalul de timp 



 

cretacic inferior - miocen superior sprijinindu-şi unul din flancuri pe bordura Platformei 

Moldoveneşti. 

Zona subcarpatică, în care se subscrie teritoriul comunei Tămăşeni, cuprinde o alcătuire 

petrografică specifică regiunii colinare a rocilor sedimentare, formate din nisipuri argiloase, 

argile nisipoase, calcare şi pietrişuri de vârstă neogenă şi miocenă. Peste formaţiunile din 

fundament s-au depus structuri discordante, formate din depozite cuaternare. Acestea cuprind 

depozite deluviale (de pe versanţi), formate prin alterarea materialului rocii de bază. 

Orizontul acvifer freatic, cantonat în depozitele deluviale, este alimentat din precipitaţii 

şi afluxul natural din stratele de adâncime. 

   

Hidrografia 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei se află în bazinul mijlociu al Siretului. 

Pe teritoriul localității Tămășeni curge pârâul Borcani.  

Există bogate puncte de ape subterane care se află la o adâncime de 0,5-5 m, în zona 

de luncă şi 6-15 m pe versantul din partea vestică a comunei.  

În perioadele în care nivelul pânzei freatice este la suprafată au loc înmlăştinări, făcând 

imposibilă folosirea terenurilor pentru agricultură. Începând cu anul 1976 au fost amenajate şi 

date în funcţiune canale de desecare a acestor terenuri mlăştinoase.  

 

Clima 

Având în vedere poziţia geografică a comunei Tămăşeni, aceasta are o climă temperat – 

continentală, încadrându-se în ţinutul climatic al şesurilor cu terase de tip podiş. 

Clima acestei comune este determinată de caracteristicile principalilor factori 

climatogeni din aceasta parte a Câmpiei Moldovei, radiaţia solară globală, dinamica zonală şi 

regională a atmosferei, caracteristicile reliefului şi structura suprafetei subiacente. 

Valorile şi regimul temperaturii aerului nu manifestă deosebiri între extremitaţile 

comunei, astfel încat în mersul anual al temperaturii medii lunare a aerului se constată că luna 

cea mai rece este ianuarie ( -4, -6°C) iar cea mai caldă este luna iulie cu 18-20°C. 

Orientarea văii râului Siret în direcţia NE – SV  face ca vânturile să aibă o frecvenţă 

mare pe această direcţie. 

În general, cele mai mari cantitaţi medii lunare de precipitaţii se observa în intervalul 

mai-august, cand procesul de convecţie termică este foarte intens. 

 

2.1.2. Factorul de mediu: ”Apa” 

 Apa reprezintă o resura naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, element 

indispensabil pentru viata si pentru societate, materie prima pentru activitati productive, sursa 

de energie si cale de transport, factor determinant in mentinerea echilobrului ecologic. Apele 

fac parte integranta din patrimoniu public. Protectia, punerea în valoare și dezvoltarea durabila 

a resurselor de apa sunt actiuni de interes general.  

 Gospodărirea apelor constituie ansamblu de lucrări, măsuri și acțiuni având drept scop: 

asigurarea resurselor de apa necesare desfășurării activităților umane; prevenirea, combaterea 

si eliminarea efectelor actiunilor daunatoare asupra apelor, inclusiv masurilor de alarmare, de 

interventie si de refacere dupa producerea acestor efecte; conservarea resurselor de apa 

pentru  generatiile viitoare; liminarea influentelor defavorabile ale activitatilor umane asupra 

apelor; mentiunea functiilor naturale ale apei. Directivele europene în domeniul calitatii apelor, 

transpuse integral in tara noastra, au ca scop:păstrarea calității corespunzătoare a apei, în 

vederea utilizării, reducerea poluării la surse, managementul durabil al apelor la nivelul 

bazinului hidrografic.   

Teritoriul comunei este străbătut de pârâul Borcani.   

  

 Starea factorului de mediu ”Apa” 

 Reţeaua hidrografică ce drenează comuna este tributară râului Siret, precum și a 

pâraielor și izvoarelor de mică capacitate, care își măresc debitul, mai cu seamă în perioadele 

cu precipitaţii atmosferice bogate sau odată cu topirea zăpezilor. 

 Odată cu realizarea digului de protecție împotriva inundațiilor de pe malul drept al r. 

Siret teritoriul comunei Tămășeni a fost scos de sub influența inundațiilor.  

 Totodată, comuna Tămășeni dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, la 

care este racordată cea mai mare parte a populației, restul locuitorilor asigurându-și necesarul 

de apă din surse proprii (fântâni, foraje de mică adâncime, etc). 



 

 De cele mai multe ori calitatea apei din unele fântâni este improprie consumului, din 

punct de vedere chimic şi bacteriologic, prezentând impurităţi şi depuneri, datorită amplasării 

necorespunzătoare, neigienizării şi întreţinerii deficitare. 

Pe de altă parte, prezenţa acviferului la distanţe mici faţă de suprafaţă amplifică 

expunerea acestuia la fenomene de secetă. Scăderea substanţială a nivelului hidrostatic în 

perioadele de secetă determină întreruperea alimentării cu apă şi secarea fântânilor, în funcţie 

de adâncimea acestora. 

 În ceea ce privește evacuarea apelor uzate de la populaţie, la nivelul comunei, este 

executată și o rețea de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate, însă la fel ca și 

sistemul de apă, nici canalizarea nu acoperă nevoile întregii comune. Din acest motiv, factorul 

de mediu ”apă” prezintă o serie de deficiențe, rezultate în urma unor acțiuni 

necorespunzătoare: 

-  infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi umane;  

-  depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, industriale şi dejecţii zootehnice;  

- dezvoltarea  intensivă  a  agriculturii  în  ultimele  decenii  cu  utilizarea  excesivă  a  

îngrăşămintelor  chimice  pe  bază  de azot şi fosfor, şi a pesticidelor, a condus la acumularea 

în sol a unora dintre aceştia (sau a produşilor de degradare); 

 - efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari privind măsurile pentru 

conservarea factorilor de mediu;   

-  particularităţile  climatice,  hidrogeologice  şi  exploatarea  sistemelor  de  irigaţii  care  au  

contribuit  la  mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din 

aceste procese;  

-  surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecţie.  

 

  Obiective și măsuri în domeniul protecției apelor 

 Obiectivele  si  masurile  în  domeniul  protectiei  apelor,  conform  S.G.A.  Neamț, sunt 

urmatoarele:  

 • atingerea “stării ecologice bune a apelor”; 

 • protectia  apelor  de  suprafata  împotriva  poluarii  pentru  a  preveni  impactul  

nefavorabil  al acestora asupra sanatatii si securitatii sanitare – epidemiologice si ecologice a 

populatiei. 

 Lucrarile de înfiintare, modernizare, extindere si reabilitare a retelelor de  alimentare cu 

apa si canalizare, modernizarea statiilor de epurare existente sau constructia unora noi, prin 

fonduri guvernamentale (HG 577/1997, O.U.G.  7/2006) sau prin finantarea ori cofinantarea 

lor din fonduri  europene  (P.O.S. Mediu – Axa I, F.E.A.D.R., SAPARD, I.S.P.A. etc.), vor 

conduce în final la îmbunatatirea calitatii resurselor de apa din judetul Neamț si implicit la 

îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor localității.  

 Prin actualizarea PUG pentru comuna Tămășeni se propune printre altele și extinderea 

sistemului centralizat de alimentare cu apa potabilă și rețeaua de canalizare și stația de 

epurare, astfel încât, calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/EC) și 

evacuarea apelor uzate să fie în conformitate cu prevederile U.E (conform aquis-ului comunitar 

privind cap. 22 -mediul inconjurator). 

 

2.1.3. Factorul de mediu: ”Aer” 

 Aerul este una dintre cele mai importante resurse naturale de care depinde viața pe 

planeta noastră. Deoarece aerul constituie suportul prin care are loc transportul cel mai rapid 

al poluantilor în mediul înconjurator, ale caror efecte sunt resimtite în mod direct si indirect de 

om si de catre celelalte componente ale mediului, prevenirea poluarii atmosferei reprezinta o 

problema de interes public, național și internațional. 

Pătrunşi în atmosferă, poluanţii pot reacţiona chimic cu constituenţii atmosferici sau cu 

alţi poluanţi prezenţi rezultând astfel noi substanţe cu agresivitate mai mare sau mai mică 

asupra omului sau mediului. Compoziţia atmosferei s-a schimbat ca urmare a activităţii omului, 

emisiile de noxe gazoase, pulberi şi aerosoli conducând la grave probleme de mediu, ca: 

poluarea urbană, ploile acide, modificarea climei. 

 Sursele de poluarea ale mediului ambiant se împart în două mari categorii: 

• surse de impurificare cu particule solide; 

• surse de impurificare cu gaze şi vapori.  

 Acestea pot fi surse naturale şi surse rtificiale. 

 Sursele naturale de poluare a aerului nu provoacă decât în mod excepţional poluări 

importante ale atmosferei. Cea mai comună dintre poluările naturale este poluarea cu pulberi 



 

provenite din erodarea straturilor superficiale ale solului, ridicate de vânt până la o anumită 

altitudine. 

Poluarea atmosferei produce în primul rând afecţiuni la nivelul aparatului respirator. Nu 

au fost înregistrate cazuri de mortalitate prin boli respiratorii, morbiditate specifica prin boli ale 

aparatului respirator. 

Pe teritoriul comunei nu exista sistem de monitorizare a calităţii aerului. Având în 

vedere specificul localității, capacitătile productive industriale și ocupația majoritătii populatiei, 

în principal în sectorul agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate 

în consideratie sunt: 

• activitătile de crestere a păsărilor si animalelor în gospodăriile populatiei, de la care se 

emană amoniac și metan prin fermentarea dejecțiilor. 

• arderea combustibililor pentru prepararea hranei si încălzirea locuintelor (dioxid de 

carbon, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot); 

• surse  mobile   (autoturisme,  masini  de  trasport  si  utilaje agricole) generatoare de 

oxizi de carbon, oxizi de sulf si oxizi de azot; 

• depozitările necontrolate de deşeuri, generatoare de oxizi de carbon si metan. 

 

Starea factorului de mediu ”Aer” 

Poluarea  aerului  este  rezultatul  unor  procese  naturale  şi  antropice.  Pe  teritoriul  

comunei  Tămășeni  nu  există  o  reţea  proprie  de prelevare a probelor pentru stabilirea 

calităţii aerului.   

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar – accidental, 

reprezentate prin următoarele activităţi umane:   

-  procesele  de  ardere  pentru  încălzirea  locuinţelor  şi  obiectivelor  socio  –  

economice,  care  generează  monoxid  de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot 

(NOx), oxizi de sulf (SOX), hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de funingine, 

pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul iernii); 

- circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, aerosoli 

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

gazele  eliminate,  fum,  substanţe  adăugate  benzinei  sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi 

calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot;   

-  activitatea firmelor cu profil agricol de pe teritoriul comunei;  

-  activitatea firmelor cu profil industrial;  

-  în privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se poate 

aprecia  că emisiile sunt reduse, iar  prin  procesele  de  dispersie  şi  reţinere  mecanică  (prin  

vegetaţie,  relief),  eventualele  impurităţi  din  atmosferă  se limitează şi mai mult.   

 Ca urmare a celor de mai sus, se poate concluziona că, starea factorului de mediu „Aer” 

la nivelul comunei Tămășeni este bună. Indicatorii de calitate ai aerului nu depasesc limitele 

admise. 

   

2.1.4. Factorul de mediu: ”Sol” 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii 

activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca 

urmare a unor fenomene naturale. Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau 

mai mare de una sau mai multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în 

deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, 

dar, ceea ce este şi mai grav, în afectarea calităţii produselor agricole şi a securităţii 

alimentare, cu urmări serioase asupra calităţii vieţii omului. 

 Dacă aerul și apa reprezintă vectorii de transmitere a poluanților, solul reprezintă 

mediul de acumulare a acestora. Prin depozitarea și impregnarea cu pulberile și gazele toxice 

din atmosfera  antrenate  de  apa  precipitatiilor  spre  sol,   folosirea  excesiva  a  ierbicidelor  

si insecticidelor în culturile agricole, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, solul devine 

contaminat,  conducând  astfel  la aparitia  unor  dezechilibre  ecologice.  Pentru  radacinile 

plantelor sunt accesibili toti ionii aflati în apa solului, inclusiv cei toxici, iar plantele respective 

contaminate pot constitui hrana pentru animale si om. 

 

Starea factorului de mediu ”Sol” 

a) Poluarea solurilor  

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

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

deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi dejecţiilor zootehnice. Dejecţiile zootehnice au un 



 

conţinut mare de materie organică uşor biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, 

Mg, microelemente), constituind un îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al 

solurilor.   Aceste  considerente,  alături  de  mirosul  neplăcut  resimţit  la  distanţe  mari,  

impun  aplicarea  acestora  ca  îngrăşăminte  pe  terenurile agricole în cantităţi moderate şi 

numai după ce au fost compostate în condiţii controlate. Administrate în cantităţi prea mari, 

dejecţiile zootehnice determină apariţia riscului poluării solului datorită depăşirii capacităţii de 

absorbţie a solului respectiv. Un potenţial poluator ar putea fi şi îngrăşămintele chimice, şi 

substanţele chimice pentru combaterea dăunătorilor administrate incorect. 

De asemenea, inexistența serviciului de salubritate la nivelul comunei Tămășeni 

influiențează în mod negativ starea factorului de mediu ”sol”. 

 

b) Degradarea solurilor    

Degradarea  solurilor  reprezintă  un  proces  complex,  generat  în  timp  de  o  

multitudine  de  factori  naturali  şi  antropici,  care  determină anumite restricţii în utilizarea 

solurilor. Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, 

caracteristici edafice etc), fie de acţiuni antropice agricole; în multe cazuri factorii mentionaţi 

pot acţiona sinergic în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor  şi  chiar  

anularea  funcţiilor  acestora.  Din evaluarea  însuşirilor solurilor, precum şi a unor factori 

privind drenajul, inundabilitatea,  eroziunea  şi  relieful  (panta),  rezultă  o  serie  de  factori  

limitativi  ai  terenurilor,  care  determină  o  serie  de  restricţii  în folosirea  lor  agricolă.  

Restricţiile  se  referă  atât  la  condiţiile  existente,  care  diminuează  recoltele,  cât  şi  la  

pericolul  apariţiei,  prin exploatare, a unor degradări având aceleaşi efecte. 

O primă formă de degradare a solurilor comunei Tămășeni o reprezintă eroziunea de 

suprafaţă – care se dezvoltă puternic pe frunţile crestelor şi versanţilor abrupţi, pe versanţii 

unde lucrările de întreţinere a culturilor sunt executate din deal în vale, perpendicular pe curba 

de nivel. Eroziunea de suprafaţă are loc sub acţiunea apei şi afectează orizonturile superficiale 

ale învelişului de sol. 

Alunecările de teren - sunt forme de degradare care sunt favorizate de relieful cu pante 

mari, precum şi de microrelieful frământat de pe versanţi. 

 Întrucât, comuna Tămășeni se află într-o zonă în care apa freatică este situată foarte 

aproape de suprafaţă,  apare fenomenul de exces de umiditate al solurilor, factor limitativ 

pentru utilizarea în agricultură.  

Ca urmare a excesului de umiditate, solurile din zonă rămân o perioadă de timp sub 

influenţa apei, ceea ce duce la apariţia fenomenului de înmlăştinire, iar din punct de vedere 

agrotehnic lucrările solului: arat, însămânţat, întreţinerea culturilor, combaterea bolilor şi 

dăunătorilor, recoltatul culturilor şi transportul produselor este întârziat şi îngreunat, iar în unii 

ani imposibil de efectuat, solurile respective putând rămâne necultivate (pârloage). 

 Solul este supus unei game largi de manifestări ale activităţii omului asupra sa.  

 Influenţa defrişărilor asupra solului:  

 Defrişarea pădurilor şi instalarea vegetaţiei ierboase intensifică fenomenele de 

bioacumulare, iar cultivarea acestor terenuri înţelenite frânează acest proces.  

 Totodată prin defrişarea şi desţelenirea terenurilor în pantă se intensifică fenomenele de 

eroziune a solului şi colmatare a văilor. Pe terenurile în pantă cu roci subiacente grele, prin 

înlăturarea vegetaţiei lemnoase creşte foarte mult riscul apariţiei alunecărilor de teren, sau de 

reactivare a unor alunecări mai vechi stabilizate.  

 Influenţa lucrărilor solului:  

 Executarea corectă a lucrărilor solului are o influenţă pozitivă asupra porozităţii solului, 

regimului aero-hidric, activităţii microbiene, compactităţii solului etc.  

Adâncirea treptată a arăturii pe solurile cu orizont eluvial însoţită de aplicarea de 

amendamente şi îngrăşăminte, duce la distrugerea acestui orizont şi îmbunătăţirea condiţiilor 

de nutriţie ale plantelor. 

 Executarea tuturor lucrărilor solului la momentul optim de umiditate evită apariţia 

fenomenelor de tasare secundară a solului şi distrugerea structurii acestuia.  

 Executarea incorectă a lucrărilor solului, mai ales pe terenurile în pantă şi la umiditate 

necorespunzătoare duce la accelerarea eroziunii solului şi distrugerea fertilităţii acestuia.  

 Păşunatul neraţional, cu încărcătură prea mare de animale, duce la distrugerea 

structurii solului şi apariţia fenomenelor de eroziune şi alunecări de teren pe pantele mari, şi a 

fenomenelor de tasare.  

 Influenţa structurii şi rotaţiei culturilor:  

 Rotaţia culturilor în timp, pe acelaşi teren determină folosirea deplină a tuturor 

elementelor nutritive existente la diferite adâncimi. Cultivarea cerealelor păioase pe terenurile 



 

în pantă, cu introducerea în asolament a unei plante perene amelioratoare sub formă de benzi 

sau fâşii contribuie la oprirea fenomenelor de eroziune şi conservarea fertilităţii.  

 Influenţa amendamentelor, îngrăşămintelor şi pesticidelor:  

 Este necesară folosirea intensivă a îngrăşămintelor şi amendamentelor pe o serie de 

soluri cu reacţie puternic sau moderat acidă şi cu un conţinut scăzut de materie organică. 

În cazul în care sunt utilizate fără a se ţine cont de natura solurilor, de necesităţile 

plantelor şi de condiţiile meteorologice, îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului 

ecologic (în special prin acumularea nitraţilor). 

Excesul de azotaţi şi fosfaţi în sol, cauzat de utilizarea neraţională a îngrăşămintelor, 

dăunează microflorei edafice, duce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente, poluarea 

pânzei freatice precum şi la eutrofizarea apelor de suprafaţă. 

Privatizarea în agricultură a condus iniţial la un grad mare de fărămiţare a suprafeţelor 

agricole, astfel încât micii proprietari nu au putut beneficia de tehnologii performante şi 

eficiente în cultivarea pământului, ulterior apărând treptat exploataţii agricole mai mari, care 

pot practica o agricultură mai modernă şi mai eficientă. 

 Influenţa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare:  

 Irigaţiile neraţionale pot determina băltirea apei, ridicarea nivelului freatic, distrugerea 

agregatelor structurale, tasarea solului, spălarea humusului şi levigarea substanţelor uşor 

solubile. De aceea la stabilirea tipului de irigaţie şi a celorlalte elemente tehnice se va ţine 

seama de tipul de sol şi proprităţile sale. Lucrările de desecare-drenaj contribuie la coborârea 

nivelului freatic şi diminuarea excesului de apă de natură pluvială. În timp, aceste soluri îşi 

îmbunătăţesc proprietăţile hidrofizice şi chimice devenind apte pentru producţie.  

 Activitatea omului asupra solului trebuie orientată spre o exploatare raţională a 

acestuia, care va contribui la formarea, refacerea structurii lor, la menţinerea echilibrului 

substanţelor fertilizante şi la combaterea spălării areolare, eliminarea excesului de umiditate, a 

combaterii şi diminuării poluării solurilor.  

  Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra 

potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. 

Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care 

determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale 

modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri 

menajere poate avea consecinţe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri şi infiltraţii, 

asupra plantelor, animalelor şi omului. 

 

2.1.5. Factorul de mediu: ”Biodiversitate” 

 Prin biodiversitate înţelegem varietatea de expresie a lumii vii, specii de plante (floră), 

animale (faună), microorganisme. 

Valorile biodiversităţii fac parte integrantă din patrimoniul natural care, în contextul 

dezvoltării durabile, trebuie folosit de generaţiile actuale fără a mai periclita şansa generaţiilor 

viitoare de a se bucura de aceleaşi condiţii de viaţă. Biodiversitatea reprezintă o particularitate 

specifică a planetei noastre, care asigură funcţionalitatea optimă a ecosistemelor, existenţa şi 

dezvoltarea biosferei în general. De aceea, biodiversitatea este „o poliţă de asigurare a 

mediului" ce favorizează capacitatea de adaptare a acestuia la schimbările cauzate de orice 

activitate umană distructivă. 

Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una din problemele 

importante la nivel internaţional. Însă, în ultimul timp, problema conservării biodiversităţii la 

nivel de ecosisteme, specii, populaţii şi chiar la nivel de gene devine din ce în ce mai acută din 

cauza intensificării impactului uman asupra biosferei. În acest context, menţinerea 

biodiversităţii este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, dar şi pentru 

generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi global, garantează 

regenerarea resurselor biologice şi menţinerea unei calităţi a mediului necesare societăţii. 

 

 Vegetația și fauna 

Pe teritoriul comunei Tămăşeni, principala zonă de vegetaţie aparţine etajului agricol. 

În ansamblu, zona cercetată din punct de vedere a raionarii floristice se încadrează în 

regiunea eurosiberiană, provincia eurocentrală. În cea mai mare parte, teritoriul comunei este 

compus din terenuri agricole în care predomină ca floră liberă: 

 graminee de talie mijlocie(paiuş, viţelar, pieptănărică, tremuratoare, etc,) 

 leguminoase ce cresc relativ abundent (trifoi, drobită, sânziene, clopoţel) cât şi unii 

arbuşti. 

 urzica, bozul, salcia caprească. 



 

În ceea ce priveşte flora controlată putem vorbi de culturi de porumb, floarea soarelui, 

plante furajere, sfeclă de zahăr, cartof, precum şi de culturi de zarzavaturi şi leguminoase  

care asigură subzistența familiilor din comună. 

În gospodariile particulare sunt pomi fructiferi din specii diversificate (mărul, părul, 

caisul, prunul, cireşul, etc.) 

Din speciile faunei, zona este prielnică vertebratelor terestre cum ar fi  amfibieni             

(salamandra, triton, brotacel) şi reptile mici (şopârle, năpârca, şarpele de casă). Ca urmare a 

amplasării comunei şi a existenţei culturilor de vegetale, în comuna Tămăşeni trăieşte o 

varietate mare de păsări sălbatice şi domestice. 

În ansamblu, din punct de vedere zoogeografic, teritoriul comunei face parte din 

provincia dacică, cu fauna caracteristică central-europeană. 

Starea vegetaţiei 

Starea factorului de mediu vegetaţie nu suferă modificări majore şi nu este afectată de 

surse de poluare majore. Vegetaţia poate fi afectată local în cadrul gospodăriilor particulare 

prin deversare accidentală de ape menajere sau depozitare necontrolată de gunoaie menajere. 

  

2.1.6. Zgomotul 

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului, din punct de 

vedere acustic, în zona unui obiectiv generator de zgomot, sunt precizate în STAS 10009 - 88 

și prevăd, la limita unei incinte industriale, valoarea maximă de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS - 

ul amintit), iar ceea ce priveste amplasarea clădirilor de locuit (tabelul 2.5 din acelasi STAS), 

aceasta se va face în așa fel încât să nu depășească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru 

nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la 2 m în fatada acesteia în conformitate cu STAS 

6161/1 - 79. De asemenea, tot în STAS 10009/88 (ACUSTICA URBANA -Limitele admisibile ale 

nivelului de zgomot) sunt specificate valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior al 

strazii, masurate la bordura trotuarului ce margineste partea carosabila, stabilite în funcție de 

categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului). 

 Din evaluarile efectuate, rezultă următoarele aspecte: 

• principala sursa de zgomot este reprezentată de traficul rutier, de autoturismele care 

tranziteaza comuna; 

• activitatea economică (comerț) contribuie într-o mai mică măsură la poluarea sonoră 

directă, dar indirect (prin transporturi mai ales cu vehicule grele) îsi aduce contribuția 

sa. 

Se poate concluziona că zgomotul, pe durata zilei și pe durata nopții, în comuna 

Tămășeni, se încadrează în limitele maxime impuse pentru nivelurile de zgomot. 

 

2.1.7. Sănătatea populației 

Evaluarea starii de sanatate a populației constă în identificarea factorilor de risc, care țin de: 

• calitatea aerului; 

• alimentarea cu apă potabilă; 

• colectarea și îndepartarea reziduurilor lichide și solide de orice natură; 

• zgomot;, 

• habitatul – condiții improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea populațională etc.) ; 

• calitatea serviciilor oferite populației. 

 Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate 

Poluarea atmosferei produce în primul rand afectiuni la nivelul aparatului respirator. 

Efectele asupra sanatatii dupa expunerea la poluantii iritanti sunt diferite functie de perioada 

de expunere si de natura poluantului. Astfel pot aparea efecte acute sau acutizari ale bolilor 

cronice, dupa expunere de scurta durata, pâna la efecte cronice dupa expuneri de lunga durata 

la nivelele de poluare iritativ moderata. În functie de impactul asupra sanatatii umane, se 

disting urmatoarele tipuri de poluanti: iritanti, asfixianti toxici specifici, alergizanti, cancerigeni 

chimici si fibrozonanti. Poluantii cancerigeni organici si anorganici prezinta un mecanism de 

actiune insuficient descifrat. Exista însa suficiente elemente de certitudine pentru unii dintre ei 

pentru a-i considera substante cu pericol mare pentru sanatate, substante fara prag (care în 

orice cantitate constituie pericol cancerigen). 

În cazul poluarii aerului, aparatul respirator este primul (dar nu singurul) care este 

afectat. Este de mentionat faptul ca morbiditatea prin afectiuni ale aparatului respirator la copii 

ridica în prezent o serie de aspecte epidemiologice particulare cu consecinte importante asupra 

capacitatii lor biologice. Populația infantilă reprezintă categoria cu risc la îmbolnaviri mai 

crescut datorita particularitatilor biologice (organism în crestere, sistem imunitar insuficient 

dezvoltat).  Legătura cauzala dintre morbiditatea/mortalitatea specifica prin boli posibil 



 

asociate poluarii aerului si datele de monitorizare-nivelul poluantilor din aer- pot fi puse în 

evidență prin studii epidemiologice populaționale prin metodele comparatiei și corelației 

statistice. 

 

 

 Efectele poluării apei asupra stării de sănătate 

În funcție de impactul asupra sănătății umane, se disting următoarele tipuri de poluanți: 

• compusi organohalogenați și substanțe care pot forma astfel de compuși în mediu 

acvatic; 

• compusi organofosforici; 

• compusi organostanici; 

• substanțe și preparate sau produși de degradare ai acestora, care s-a dovedit ca au 

proprietăți cancerigene sau mutagene sau proprietăți care pot afecta tiroida, 

reproducția sau alte funcții endocrine în/sau prin mediu acvatic; 

• hidrocarburi persistente și substante toxice organice persistente sau care se pot 

bioacumula; 

• cianuri; 

• metale și compușii lor; 

• arsenic și compușii lor; 

• biocide și produse de protecția plantelor; 

• materii în suspensie; 

• substanțe care contribuie la eutrofizare (nitrați și fosfați); 

• substanțe care au o influență nefavorabilă asupra bilanțului de oxigen (care poate fi 

măsurat folosind parametri ca CBO5, CCO-Cr). 

 Sursele de poluare a apei pot genera maladii infecțioase și maladii neinfecțioase 

datorită prezenței în apă a unor poluanți biologici, respectiv poluanți chimici: 

• maladiile infecțioase transmise prin apă de bacterii pot fi: holera, febra tifoidă, 

dizenteria; 

• maladii infecțioase transmise de viruși: poliomielita, hepatita virala, conjunctivita de 

bazine de îmbăiere; 

• paraziți care generează amibiaza, cea mai raspândită parazitoză de natură hidrică, 

lambliaza, tricomoniaza. 

 Maladiile care se datorează unor substanțe chimice existente în apă (minerale, toxice, 

radioactive) pot fi: 

• gușa endemică, întâlnită în regiunile submontane și care dă naștere la complicații 

nervoase și endocrine, boli cardiovasculare, datorate lipsei de calciu și magneziu din apa 

potabilă; 

• intoxicarea cu nitrați și nitriți, prezenți în apă, din ce în ce mai mult, datorită 

industrializării și chimizării agriculturii; nitriții pătrund în sânge și în combinație cu 

hemoglobina formează methemoglobina, rezultând un deficit de oxigen. Maladia, 

cunoscută sub numele de cianoza infantilă este des întâlnită la copii; 

• alte substanțe toxice ca plumbul, mercurul, cadmiul, pesticidele, pot avea efecte grave 

asupra sănătății umane. 

 Prin actualizarea PUG pentru comuna Tămășeni se propune printre altele și extinderea 

sistemului centralizat de alimentare cu apa potabilă și rețeaua de canalizare și stația de 

epurare ape uzate, astfel încât, calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/EC) 

și evacuarea apelor uzate să fie în conformitate cu prevederile U.E (conform aquis-ului 

comunitar privind cap. 22 -mediul înconjurător). 

 

Efectele gestionării deşeurilor asupra stării de sănătate 

Problema deșeurilor a devenit tot mai acută datorită gestionării deficitare și impactului 

negative, tot mai pronunțat, asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător. 

Impactul depozitării deșeurilor menajere sau a celor industriale asupra mediului este 

semnificativ, factorii de mediu agresați fiind solul, aerul, apele (de suprafață și subterane). 

Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări necorespunzătoare a deșeurilor. Deșeurile 

constituie surse de risc pentru sănătate și mediu datorită conținutului lor în substante toxice 

care contribuie la eutroficare (în special nitrați și fosfați) și au o influență nefavorabilă asupra 

bilanțului de oxigen, precum și metale grele (plumb, cadmiu, mercur), pesticide, solvenți, 

uleiuri uzate, PBC. Deșeurile de tip sanitar și veterinar au conținut de agenți patogeni. 

Deșeurile pot fi vectori importanți în raspândirea infecțiilor. Deseurile provenite din 

diferite surse contin foarte des o gama variata de microorganisme printre care și agenti 



 

patogeni raspânditori de boli infectioase (virusi, bacterii, ouale diversilor helminti etc.). În 

conditii prielnice, agentii patogeni pot trai în deseuri timp îndelungat (zile, luni) de unde 

patrund în sol, apa, putând provoca astfel infectii si prin contact direct. 

În condiții naturale, fără o neutralizare, unii agenți patogeni din deșeuri ramân în viata 

timp îndelungat (luni si chiar peste un an) în special ouale diversilor helminti si sporozoare. 

Agentii patogeni semnaleaza în deseuri numai posibilitatea infectiilor, iar deseurile respective 

sunt considerate ca medii de propagare a infectiilor. Pentru aparitia îmbolnavirilor si în special 

a epidemiilor, în afara patrunderii în organismului uman a agentilor patogeni, sunt necesari si 

alti factori cum ar fi receptivitatea organismului, numarul suficient al agentilor patogeni. 

Gospodarirea deseurilor, în general, și a deseurilor menajere, în special, constituie una 

din problemele majore de mediu cu care se confruntă autoritățile locale. Se consideră că 

impactul asupra sanătății umane este semnificativ datorită pericolului de producere a unor boli 

infecțioase prin consumul de apă potabilă provenită din stratul freatic afectat de infiltrări ale 

levigatului. Gradul de contaminare microbiologică a factorilor de mediu: apa, aer, sol în zona 

depozitelor de deșeuri generează riscuri pentru sanatatea umană, cu precadere în cazul celor 

amplasate în zona limitrofe localităților și cursurilor de apă. Îmbunătățirea calității vieții 

presupune și o strategie de gestionare a deșeurilor conform normelor europene, care să 

presupună un grad ridicat de reciclare și valorificare a deșeurilor. 

Se poate concluziona că, factorii care pot influența sănătatea populației, pe raza 

comunei Tămășeni (poluare aer, poluare apa, gestionare deșeuri, etc.) nu produc efecte 

negative asupra acesteia. 

 

2.1.8. Schimbări climatice 

Schimbările climatice sunt cauzate, în mod direct sau indirect, de activităţile umane 

care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea 

naturală a climei observate pe o perioadă de timp comparabilă. 

Majoritatea comunităţii stiinţifice a lumii este de acord ca pot fi deja observate 

schimbări climatice determinate de activităţile antropice ce produc emisii de GHG (gaze cu 

efect de seră) prevăzute de protocolul de la Kyoto sunt: dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), 

peroxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi (HCF-uri), perfluorocarburi (PCF-uri), şi 

(hexafluorură de sulf) SF6. Efectele sunt vizibile mai ales cu creşterea temperaturii medii 

globale cu 0,6 ± 0,2 0C de la momentul când a început să fie monitorizată (anul 1960). Alţi 

indicatori care evidenţiază schimbările climatice sunt topirea accelerată a gheţarilor în timpul 

verii şi o creştere cu 10 - 20 cm a nivelului mării în secolul al XX-lea. 

Deşi aceste fenomene pot părea nesemnificative la prima vedere, efectele lor asupra 

vieţii pot deveni extrem de grave. Se consideră că schimbările climatice vor determina 

intensificarea frecvenţei apariţiei evenimentelor meteorologice extreme şi modificarea 

modelelor precipitaţiilor la scară globală ducând la inundaţii şi secete. Mai mult, datorită 

condiţiilor meteorologice, pot apărea modificări ale ecosistemelor locale şi chiar ciclurile globale 

ale apei pot fi tulburate. 

Obiectivele specifice privind schimbările climatice care au fost prevăzute în Strategia 

Naţională (document care este în prezent supus revizuirii) se referă la următoarele aspecte: 

• Îndeplinirea angajamentului privind reducerea cu 8% a emisiilor naţionale de Gaze 

cu Efect de Seră (GHG) din România, faţă de anul 1989, conform prevederilor din Protocolul de 

la Kyoto; 

• Limitarea costurilor economice, de mediu şi sociale pe termen lung a efectelor 

schimbărilor climatice în România; 

• Stabilirea unui cadru instituţional, juridic şi de politici, care să permită dezvoltarea şi 

implementarea acţiunilor şi măsurilor în domeniu; 

• Implementarea unui sistem naţional de estimare a emisiilor de GES şi a 

sechestrărilor de CO2, conform cerinţelor Convenţiei - Cadru a Naţiunilor Unite UNFCCC pentru 

Schimbări Climatice şi Uniunii Europene; 

• Participarea la aplicarea mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto 

(JI şi IET) având în vedere maximizarea beneficiilor pentru economia şi mediul dinRomânia. 

Emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră 

Principalele surse generatoare de gaze cu efect de seră la nivelul judeţului Neamț în 

anul 2009 au fost: 

• activităţile de producere a energiei electrice şi termice prin arderea combustibililor fosili; 

• arderi în industria de prelucrare; 

• arderile din instalaţiile rezidenţiale; 

• incinerarea deşeurilor; 



 

• depozitarea deşeurilor; 

• agricultura, în principal culturile cu fertilizatori; 

• zootehnia - creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor; 

• transporturile rutiere; 

• pădurile şi păşunile. 

 

Efecte asupra agriculturii 

În ultimul deceniu, perioadele de secetă şi inundaţii au devenit mai frecvente, cu efecte 

negative asupra productivităţii agricole, în special la grâu şi porumb. 

Efecte asupra silviculturii 

Aproape un sfert din suprafaţa României este reprezentată de zone împădurite, care 

adăpostesc un număr mare de specii şi ecosisteme. Impactul schimbărilor climatice asupra 

pădurilor din România a fost analizat cu ajutorul mai multor modele climatice globale. În 

zonele împădurite joase şi deluroase se preconizează o scădere considerabilă a productivităţii 

pădurilor după anul 2040 datorită creşterii temperaturilor şi scăderii volumului precipitaţiilor. 

Efecte asupra gospodăririi apelor 

Consecinţele hidrologice ale creşterii concentraţieide CO2 în atmosferă sunt 

semnificative. Modelarea acestora a fost realizată în România, punându-se accent pe 

principalele bazine hidrografice. Rezultatele arată efectele probabile ale modificărilor în volumul 

precipitaţiilor şi în evapo-transpiraţie. 

Efecte asupra aşezărilor umane 

Sectoarele industrial, comercial, rezidenţial, terţiar şi de infrastructură (inclusiv 

alimentări cu energie şi apă, transporturi şi depozitarea deşeurilor) sunt vulnerabile la 

schimbările climatice în diferite moduri. Aceste sectoare sunt direct afectate de modificarea 

temperaturii şi precipitaţiilor, sau indirect prin impactul general asupra mediului, resurselor 

naturale şi producţiei agricole. Sectoarele cele mai vulnerabile faţă de efectele schimbărilor 

climatice sunt: construcţiile, transporturile, exploatările de petrol şi gaze; turismul şi industriile 

aflate în zone costiere. Alte sectoare potenţial afectate sunt: industria alimentară, prelucrarea 

lemnului, industria textilă, producţia de biomasă şi de energie regenerabilă. 

Acţiuni pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

Conform Protocolului de la Kyoto, ţările semnatare, au obligaţia să atingă obiectivele 

stabilite mai ales reducând emisiile de gaze pe propriul teritoriu, dar în acelaşi timp există şi o 

serie de alte opţiuni care să le poată facilita realizarea obiectivului propus. Astfel, ţările pot 

folosi mecanismele Protocolului de la Kyoto cum ar fi: Mecanismul de dezvoltare curată (CDM) 

sau Punerea în aplicare comună (JI), două scheme care permit unei ţări să deconteze o parte a 

propriilor emisii de gaze cu efect de seră, investind în eforturile de reducere a emisiilor într-o 

altă locaţie. 

Participarea la utilizarea mecanismelor protocolului de la Kyoto 

Protocolul de la Kyoto, care a intrat în vigoare la 16 februarie 2005, permite statelor 

care l-au ratificat să-şi îndeplinească obligaţiile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

prin combinarea politicilor şi măsurilor interne cu trei mecanisme de piaţă şi anume: 

• Implementarea în comun - Joint Implementation (JI); 

• Mecanism de dezvoltare curată - Clean Development Mechanism (CDM); 

• Comercializarea internaţională a emisiilor - International Emissions Trading (IET). 

Până în prezent, România a fost interesată în aplicarea mecanismului Implementare în 

comun şi cel referitor la Comercializarea Internaţională a Emisiilor, nefiind aplicat încă 

Mecanismul Dezvoltării Curate. 

Măsurile luate în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice (eficienţa 

energetică, biocombustibili, energie regenerabilă, stocarea carbonului) 

Eforturile pentru minimizarea efectelor schimbărilor climatice se derulează în strânsă 

legătură cu măsurile aplicate în domeniul energiei, întrucât sursele principale de emisii 

antropice de gaze cu efect de seră sunt instalaţiile de ardere a combustibililor fosili în scopul 

producerii energiei electrice şi termice. 

În acest sens Pachetul legislativ „Energie şi schimbări climatice", elaborat de Comisia 

Europeană şi adoptat de Parlamentul European la 17 decembrie 2008, prevede 3 obiective pe 

termen lung: 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020 (faţă de1990) şi 

cu30% în situaţia în care se ajunge la un acord la nivel internaţional (întâlnirea de la 

Copenhaga din decembrie 2009); 



 

• creşterea ponderii energiilor regenerabile în consumul final al UE la 20% până în 

2020; această măsura include şi o ţintă de 10% pentru biocombustibili din totalul consumului 

de combustibili utilizaţi în transporturi; 

• creşterea eficienţei energetice cu 20% până în anul 2020. 

Realizare acestor obiective va conduce, de asemenea, la reducerea poluării globale a 

aerului în Europa, aceste efecte secundare pozitive fiind denumite „avantajele asociate" ale 

politicii privind schimbările climatice. 

Asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului energetic presupune acordarea unei 

atenţii sporite celor două căi principale de acţiune şi anume: 

• utilizarea raţională a resurselor energetice neregenerabile (combustibilii fosili); 

• reducerea presiunilor considerabile exercitate asupra mediului de către acest sector 

de activitate, care se manifestă prin următoarele efecte: contribuţia la schimbările climatice, 

deteriorarea ecosistemelor naturale, deteriorarea mediului urban, construcţiilor etc., efecte 

adverse asupra sănătăţii umane, ploi acide. 

Pentru România, conform Planului Naţional de Acţiune pentru Schimbări Climatice, 

politicile şi măsurile pentru reducerea emisiilor de GES se referă la unele direcţii principale de 

abordare şi anume: 

• Intensificarea participării României la Programul Energie inteligentă pentru Europa; 

• Promovarea producţiei de energie din surse regenerabile; 

• Promovarea eficienţei energetice la utilizatorii finali de energie; 

• Promovarea sistemelor de cogenerare şi a eficienţei energetice în sistemele de 

încălzire centrală. 

Una dintre măsurile necesare pentru reducerea impactului sectorului energetic asupra 

mediului se referă la utilizarea energiilor regenerabile, resurse care în acest moment prezintă 

oportunităţi şi avantaje majore şi anume: 

• Preţul de cost redus al surselor de energie regenerabile; 

• Existenţa unor programe şi proiecte europene privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră şi a efectelor schimbărilor climatice; 

• Participarea la aplicarea mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto, 

precum şi la Schema de comercializare a permiselor de emisii de gaze cu efect de seră, având 

în vedere maximizarea beneficiilor pentru economia şi mediul din România; 

• Disponibilitatea organismelor financiare pentru finanţarea proiectelor în domenii 

prioritare (protecţia mediului - schimbări climatice, energie -creşterea eficienţei, surse 

regenerabile de energie, ş.a.). 

Potenţialul României în domeniul energiilor regenerabile se referă la următoareleresurse 

principalele: biomasa (solidă, lichidă, biogazul), energia solară, energia eoliană, energia 

termală şi hidroenergia.  

 

2.1.9. Monumente istorice și arhitectură 

 Pe teritoriul comunei Tămășeni, se pot identifica următoarele monumente istorice și 

lăcașe de cult, după cum urmează: 

 în localitatea Tămășeni 

- Monumentul de interes local – situl arheologic ”la Siliște” ce cuprinde urme ale unor 

așezări din epoca bronzului, sec. II-III și sec. XIV-XVII 

- Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Fecioară Maria Regina" construită între anii 1956-

1958, în stil gotic modern, cu o suprafață totală de 1144 mp și o înălțime a turnului de 50 m. 

 

 



 

 
 

Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Fecioară Maria Regina" 

 

 
Interiorul bisericii Romano-Catolice ”Sfânta Fecioară Maria Regina" 

 

 

 în localitatea Adjudeni 

- Biserica „Pogorârea Sfântului Duh", construită în stil neogotic, pe locul unei foste 

biserici de piatră, lucrările au început în 1972 si s-au întins pe o durată de 10 ani, fiind sfințită 

la data de 30 mai 1990. Cu o lungime de 68.3 m, o latime maxima de 32 m si o înălțime a 

navei centrale de 21,5 m este cea mai mare biserica romano-catolică din Romania. 



 

 
  

Biserica ”Pogorârea Sfântului Duh" 

 

 De asemenea, în comună, a luat ființă în anul 1992 Muzeul Etnografic, muzeu ce se află 

în incinta căminului cultural Tămășeni, unde sunt expuse obiecte vechi și elemente de port 

traditional din zona, unele exponate avand o vechime de peste 200 de ani. 
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 Fiind o comună cu un trecut bogat și tradiții vechi, există la nivelul comunei grupuri 

folclorice înregistrate la Centrul Cultural din Piatra Neamț (formațiile de dansuri populare 

”Mlădițe tămășene” și ”Vălurel de pe Siret”).   

 



 

2.2. Evoluția factorilor de mediu în situația neimplementării măsurilor din PUG 

Analiza alternativei "0" (neimplementarea planului) se bazează pe gradul actual de 

cunoaștere și reliefează efectele asupra mediului pe care le va avea nerealizarea măsurilor 

propuse prin plan. 

Neimplementarea programului propus va conduce la o dezvoltare necontrolata, haotica 

a comunei Tămășeni, relevand o serie de efecte negative: 

• ocuparea dezordonată a spațiilor libere neconstruite, pentru construire de imobile cu 

functiune de locuinte; 

• construirea de locuințe punctuale fără legatura asigurata la infrastructura hidro-

edilitara; 

• existența unor suprafețe insuficiente pentru amplasarea unor obiective cu specific de 

gospodarie comunală; 

• proiectarea unor zone cu retele greu racordabile la retelele centralizate propuse; 

• nerespectarea zonelor de protectie pentru obiectivele de tip gospodarie comunală și 

amplasarea acestora în imediata apropiere a zonei locuite; 

• neutilizarea, la capacitate maximă, a căilor de circulație majore pentru amplasarea 

funcțiunilor urbanistice potentate de circulatii si care la randul lor potenteaza circulatiile, 

respectiv activitățile de comerț, servicii de tranzit, și depozitări; 

• neutilizarea spațiilor adiacente apelor de suprafata si a terenurilor degradate de tipul 

zone verzi de protectie, agrement, sport, parcuri; 

• menținerea disfuncționalităților privind dezvoltarea durabilă, interrelaționate pe cele 4 

mari categorii de factori: 

- cauzate de factori de natură fizico-geografică; 

- cauzate de factori de natură spațial-ecologică; 

- cauzate de factori de natură spațial-funcțională; 

- cauzate de factori de natură socio-spațială. 

Disfuncționalitățile cauzate de factorii de natură fizico – geografică relaționează 

situația cadrului construit și amenajat cu cel geografic de la niveluri care se situeaza la o scara 

teritoriala mai ampla decat cea a teritoriului administrativ, de asemenea relationeaza situatia 

cadrului construit si amenajat cu cadrul geografic din insumarea efectelor negative ale unor 

interventii anterioare care au ignorat necesitatile protejarii mediului cat si din directia riscurilor 

naturale. 

 Dintre disfuncționalitățile intercorelate care aparțin acestei categorii menționăm: 

• disproportii între diferitele tipuri de utilizări a terenului urban și potențialul cadrului 

natural; 

• autorizarea ridicată a ecosistemelor naturale și creșterea gradului de fragilitate a 

zonelor sensibile; 

• ocultarea valorilor reliefului, a cursurilor de apa sau a oglinzilor de apa a raurilor si a 

dealurilor. 

Disfuncționalitățile cauzate de factori de natură spațial – ecologică rezultă din 

scăderi în capacitatea de intervenție a societății de la zonele naturale până la cele construite. 

 Printre disfuncționalitățile intercorelate care aparțin acestei categorii mentionam: 

• dezechilibre în dezvoltarea teritorială la scară regională; 

• dezechilibre cauzate de atitudinea față de potențialul industrial natural și față de 

potențialul industrial construit și amenajat; 

• conflicte între interesul public si cel privat, cu sub-evaluarea celui public și a rolului 

acestuia în creșterea valorii fiecărei proprietăți și a bugetului local; 

• dezechilibre prin defazări în realizarea infrastructurii tehnice; 

• absența unor programe importante de investiții din fonduri publice; 

• dezvoltări limitate ale extinderii/modernizării infrastructurii tehnice. 

 

 Disfuncționalitățile cauzate de factori de natură spațial – functional aparțin 

sferei urbanismului și amenajării teritoriului și provin dintr-o evoluție urbanistică divergența 

față de necesitățile actuale. Dintre disfuncționalitățile intercorelate menționăm: 

• absența infrastructurilor organizatorice adecvate pentru zonă; 

• absența sau insuficiența unor forme complexe de servicii purtătoare de dezvoltare; 

• perturbari în utilizarea terenului agricol; 

• disfuncționalitățile privind circulațiile; 

• disfuncționalitățile privind alimentarea cu apă și canalizarea; 

• disfunctionalitățile privind gospodărirea apelor; 



 

• insuficienta diversificare a zonelor de producție pentru bunuri și servicii; 

• agresarea spațiilor plantate publice și reducerea spațiilor plantate private. 

 

 Disfuncționalitățile cauzate de factori de natură socio – spațială constituie o 

rezultantă a unei evoluții în context istoric cât și un factor de condiționare a ritmului unei 

dezvoltări viitoare. Dintre disfuncționalitățile intercorelate menționăm: 

• un nivel deficitar de asigurare cu infrastructură și servicii publice; 

• conturarea modestă a centrelor populate în absența activităților specifice; 

• situație nefavorabilă a fenomenelor demografice cu tendințe de agravare în viitor; 

• nivel scăzut al veniturilor. 

Concluzii în situația neimplementării măsurilor din P.U.G. 

Din analiza alternativei "0" rezultă că neaplicarea măsurilor din Planul de urbanism 

general al comunei Tămășeni nu crează premise pentru dezvoltare urbană modernă; se vor 

menţine şi accentua presiuni asupra factorilor de mediu a căror calitate va fi în scădere, se va 

perpetua nivelul scăzut al dezvoltării economice şi sociale a comunei şi a fenomenului de 

migraţie sau navetă a forţei de muncă active, ceea ce va crea nemulţumire în rândul 

populaţiei. 

 

 Calculul riscului neimplementării Planului urbanistic al comunei Tămășeni 

Aplicând valori pentru efectul pe care îl reprezintă neimplementarea măsurilor din PUG 

asupra factorilor de mediu, rezultă riscul la care sunt expusi (nesemnificativ =0, minor =1, 

major=2, catastrofal=3) 

 

Măsura prevăzută în EFECTUL 

PUG nesemnificativ minor major catastrofal 

Apă   X  

Aer   X  

Sol   X  

Sănătate   X  

Riscuri naturale    X 

Schimbări climatice X    

Conservarea resurselor   X  

Biodiversitate   X  

Patrimoniu cultural şi istoric     X  

Zonarea teritorială     X  

Conştientizarea 

populaţiei 

    X  

 0 - 18 3 

 

Având în vedere consecinţele pe care le are neimplementarea măsurilor (alternativa"0") 

asupra factorilor de mediu se poate aprecia că riscul degradării acestora este foarte mare. 

Pentru populaţie, pericolul unor inundaţii si alunecari de teren pot să aibă consecinţe 

majore prin pierderi materiale și de vieți omenești. 

Pentru factorul de mediu "apa", cu toate că, s-a încadrat efectul ca major, poate să 

capete caracter catastrofal, cu poluarea gravă a pânzei de apă din subteran dacă nu se rezolvă 

problema extinderii canalizării apelor uzate menajere prin transportul lor la staţia de epurare. 

 De asemenea, trebuie menționat că toți locuitorii comunei Tămășeni trebuie să 

beneficieze de sistemul centralizat de apă potabilă prin realizarea extinderii rețelei de 

alimentare, pentru a nu mai folosi apa din puțurile proprii forate la adâncimi mici. 

Rezultă din această încadrare că implementarea măsurilor prevăzute în P.U.G. 

este imperios necesară. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL 3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL DE 
A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE MĂSURILE PROPUSE ÎN P.U.G. 

Din analiza obiectivelor prevazute în Planul Urbanistic General al comunei Tămășeni se 

poate aprecia că toate propunerile sunt în corelare cu prevederile legislației sectoriale 

(sănătate, transport, etc.) și cu prevederile legislației în domeniul protecției mediului și nu 

aduc atingere acestuia. 

Calitatea aerului  

În zonele de locuințe, calitatea aerului este influențată negativ de arderea 

combustibililor solizi (lemn și cărbune), prelucrarea lemnului. Amenajarea unor noi spații verzi 

pe terenurile degradate și libere și completarea plantațiilor defrișate vor contribui la 

îmbunătățirea calității aerului în comună. La nivelul comunei Tămășeni, mai există încă 

locuitori care nu au încheiate contracte individuale cu operatorul de salubritate, situație care 

trebuie rezolvată pentru a nu exista, la nivelul comunei, depozitări necontrolate de gunoi 

menajer.  

Calitatea apei  

O parte din apele uzate menajere de la locuinţele şi obiectivele social-culturale ale 

comunei sunt preluate de colectoarele de canalizare existente și sunt transportate la stația de 

epurare ape uzate.  

Mai sunt însă locuitori ai comunei care nu sunt racordați la sistemul de canalizare și care 

folosesc latrine uscate sau, în cel mai bun caz, bazine vidanjabile, însă dispunerea acestor 

construcţii de colectare a apelor reziduale în incinta proprietăţilor, face dificil accesul utilajelor 

de vidanjare ceea ce conduce deseori la situaţii de deversare a dejecţiilor la suprafaţa terenului 

pe proprietăţi. 

De asemenea, existența latrinelor în incinta proprietăților conduce, mai ales în perioadele 

cu precipitații abundente, la deversări ale materiilor fecale și ale dejecțiilor de la animale, atât 

în incinta proprietăților, cât și pe arterele de circulație, situația respectivă generând un puternic 

impact negativ asupra condițiilor de viață ale comunității. În urma implementării PUG calitatea 

apelor va fi îmbunatățită prin racordarea întregii comune la rețelele de apa și canalizare. 

Riscuri 

Stabilirea funcțiunilor principale a terenurilor prin zonarea teritorială crează posibilitatea 

îmbinării activităților economice cu măsuri de protecția mediului și a populației. Deoarece 

Planul Urbanistic General crează numai cadrul organizatoric al zonării teritoriale, nu se poate 

aprecia impactul asupra mediului al unor viitoare dezvoltări de activități economice. În Plan se 

face referire la specificul activității economice care se poate dezvolta în comuna Tămășeni în 

domeniul agriculturii și creșterii animalelor, precum și a micilor industrii, serviciilor și 

turismului. De acest aspect, se va ține seama la emiterea acordurilor de mediu pentru noile 

investiții. Prin amplasarea noilor obiective economice în zonele acceptate prin PUG ca având 

această destinație se vor impune condițiile pe care trebuie sa le respecte investitorul pentru a 

nu prejudicia starea de sănătate a populației și confortul locuirii. Aplicarea măsurilor prevăzute 

în PUG limitează fenomenele de poluare și asigură baza dezvoltarii durabile a localității. 

 Aplicarea măsurilor prevăzute în PUG limitează fenomenele de poluare și 

asigură baza dezvoltării durabile a comunei Tămășeni. 

 

CAPITOLUL 4. ORICE PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE 
PENTRU P.U.G. 

În urma analizei stării actuale a mediului, au fost identificate aspectele caracteristice și 

problemele relevante de mediu pentru teritoriul ce face obiectul Planului urbanistic general. 

Dintre factorii/aspectele de mediu care trebuie avuți în vedere, în cadrul evaluarii de mediu, 

conform prevederilor HG nr. 1076/2004 și ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, pentru planuri 

și programe, au fost considerați relevanți urmatorii: 

• populaţia; 

• sănătatea umană; 

• solul/utilizarea terenului; 

• apa; 

• aerul; 

• valorile materiale; 

• patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic; 

• fauna; 

• flora; 

• peisajul 

• biodiversitatea; 



 

Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru comuna 

Tămășeni sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

 

Factor/Aspect de 

mediu 

Probleme actuale de mediu relevante pentru PUG 

Populația și 

sănătatea umană 

Populaţia este îmbătrânită; 

Infrastructură edilitară şi de mediu este relativ bine dezvoltată. 

Apa Alimentarea cu apa a locuitorilor comunei se realizeaza din sistemul de 

alimentare cu apă existent, însă o parte a populației mai folosește 

fântâni proprii care captează apa din stratul freatic de suprafață; 

Comuna dispune de un sistem centralizat de canalizare și stație de 

epurare, însă o parte a locuitorilor încă utilizează latrine uscate sau 

bazine vidanjabile. 

Aer Din observațiile evaluatorului de mediu calitatea aerului este relativ 

bună; 

Singurele surse de poluare sunt gospodăriile populației (mai ales în 

anotimpul rece datorită surselor de încălzire a locuințelor), gestionarea   

deșeurilor și starea necorespunzatoare a drumurilor din intravilanul 

comunei. 

Sol/utilizarea 

terenului 

Managementul necorespunzător al apelor uzate din gospodăriile 

individuale din comună; 

Posibilitatea afectării solului prin poluarea cu azotati si fosfați în unele 

perimetre de pe terenurile cultivate, ca urmare a utilizarii 

îngrașămintelor chimice și cu nitriți ca urmare a depozitarii direct pe 

sol a dejecțiilor provenite din creșterea animalelor; 

Depozitarea necontrolată a deșeurilor. 

Solul are o favorabilitate moderată pentru păşuni şi pentru fâneţe şi 

mică pentru pomi fructiferi; 

Relieful impune restricţii asupra producţiei agricole care se limitează la 

păşunat şi la producerea fânului, mai ales pe versanţii abrupţi ai 

văilor; 

Riscuri naturale Fenomene  de inundabilitate  în perioadele cu precipitații abundente și 

caracter de aversă. Datorită pantei reduse, a colmatării albiilor și a 

secțiunii podurilor și podețelor, pâraiele părăsesc albiile, inundând 

gospodăriile din zonă. 

 

Conservarea 

resurselor 

naturale 

Majoritatea cladirilor de utilitate publică sunt alimentate cu caldură de 

la sursele termice proprii, dotate cu echipamente moderne cu 

randament ridicat. 

Consumatorii din locuințele individuale folosesc, în general, pentru 

încalzire, sobe alimentate cu combustibil solid (lemne si carbuni) și 

doar o parte a populației este racordată la rețeaua de alimentare cu 

gaze naturale. 

Patrimoniu cultural, 

istoric 

 Pe teritoriul comunei Tămășeni există situl Natura 2000 

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu inclus în Rețeaua Ecologică 

Europeană Natura 2000. 

 Întâlnim pe teritoriul comunei, conform Listei monumentelor 

istorice din anul 2004 o serie de situri arheologice, așezări și 

necropole, după cum urmeză: 

 NT-I-s-B-10540 Situl arheologic de la Tămășeni, punct                     

”La Siliște”; 

 NT-I-m-B-10540.01 Aşezare ”La Siliște”, sec. XIV-XVII; 

 NT-I-m-B-10540.02 Aşezare ”La Siliște”,  sec. II-III p. Chr; 

 NT-I-m-B-10540.03 Aşezare ”La Siliște”,  epoca bronzului. 



 

Flora, fauna, 

biodiversitate, 

peisajul 

Perimetrul intravilanului se găseşte într-o zonă lipsită de interes major 

din punct de vedere al biodiversităţii; 

Totuși în vecinătatea intravilanului localităților Tămășeni și Adjudeni se 

află situl Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu ce a fost 

declarat arie de protecţie specială avifaunistică. 

În prezent, fânețele din vecinătatea intravilanului conțin pâlcuri de 

arbuști (alun, cătina, măceș, etc) și numeroase specii de arbori (nuci, 

tei, plopi, fagi, frasini, corni, arini, ulmi), o consecință a intervenției 

antropice într-un areal cu multe valențe date de expunere sudică sau 

nordică, în văi sau pe culmi, în zone mai umede (mici depresiuni 

datorate alunecărilor de teren) sau mai uscate; 

Vegetația ierboasă este tipică zonei de deal pe soluri argiloase. În 

locurile cu exces de umiditate se întâlnesc stuful, papura și rogozul; 

Structura peisajului şi a ecosistemelor inițiale (naturale) a fost profund   

influenţată de activităţile antropice, neexistând habitate de interes din 

punct de vedere al conservării. Este extrem de dificil a se identifica 

zone ce şi-au păstrat o oarecare integritate naturală, unde să se mai 

regăsească echilibre naturale funcţionale. 

În cursurile apelor din zonă, trăiesc peşti fără o importanță ecologică 

deosebită; 

Conform OM nr. 1198/2005 - Tipuri de habitate naturale a căror 

conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare, nici unul 

dintre habitatele identificate în zona de influenţă a proiectului nu are 

statutul de „habitat prioritar"; Dat fiind faptul că nu s-au pus în 

evidenţă habitate unice, cheie, pentru menţinerea unor specii 

valoroase din punct de vedere eco-economic, ştiinţific, etc., nu se 

justifică luarea unor măsuri de protecţie în scopul conservării unor 

specii. 

Zonarea teritorială Teritoriul administrativ este diferențiat în funcție de destinația 

principală a terenurilor și în conformitate cu necesitățile populației; 

Zonarea propusă asigură un acces mai bun la infrastructura de servicii 

a localității. 

Conștientizarea 

publicului 

asupra problemelor 

de mediu 

Implementarea legislației de mediu europene se realizează prin 

campanii de informare a populației, a tuturor categoriilor de vârstă 

sau pregătire, privind obligațiile administrației publice locale, a 

persoanelor fizice și juridice de a menține un mediu curat, nepoluat. 

Populația trebuie implicată în actiuni de protecție a mediului. 

 

CAPITOLUL 5. OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA 

NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL RELEVANTE PENTRU 
P.U.G. 

 

5.1. CORELAREA P.U.G. CU OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI 

STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR, INTERNAȚIONAL 

Aderarea României la UE a impus transpunerea în legislatia română a aquis-ului 

comunitar, implementarea și controlul implementării legislației specifice. Politica Uniunii 

Europene și acțiunea sa asupra mediului pot fi schițate prin programele sale de acțiune asupra 

mediului începute în 1973. 

Planul National pentru aderarea României la Uniunea Europeană 

În conformitate cu Planul Național pentru Aderarea României la Uniunea Europeană si a 

prevederilor Legii nr.151/1998 privind Dezvoltarea Regională, a fost elaborat în luna octombrie 

1999 Planul National de Dezvoltare al României, care a fost revizuit la jumătatea anului 2000. 

Acest document corelează și integrează următoarele documente: 

• Planul Regional de Dezvoltare; 

• Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală; 

• Planul Național pentru Transport; 

• Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului; 

• Strategia Națională pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Din acest punct de vedere, dezvoltarea regionala a României va ține seama de 

considerentele privind protecția și conservarea mediului. Strategia propusă s-a axat pe 

următoarele domenii importante: îmbunătătirea calitătii apei, reducerea emisiilor în aer (în 



 

special a celor de dioxizi de sulf si azot), reciclarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor 

municipale în condiții ecologice. 

 

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM) 

Planul National de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM) a fost elaborat în 1995 

(ultima dată fiind revizuit în 1999) și a fost actualizat în concordanță cu Planul Național pentru 

Adoptarea Acquis-ului Comunitar, în scopul furnizării unui instrument cheie pentru stabilirea 

măsurilor în cadrul procesului de integrare europeană, plan ce necesită integrarea politicilor de 

mediu în cadrul celorlalte sectoare (industrie, agricultură, transporturi, amenajarea teritoriului 

și sănătate). În luna noiembrie 1999, a fost pregătită noua versiune a PNAPM; selectarea, 

analiza și implementarea proiectelor din cadrul PNAPM s-a făcut în concordanță cu următoarele 

criterii: 

• domenii majore de activitate; 

• abordarea pe anumite nivele (local, regional, național); 

• perioada de implementare: termen scurt și mediu; 

• problemele generale abordate: protecția calității apelor, protecția calității aerului și a 

atmosferei, protecția calității solului, conservarea biodiversitătii, silvicultura, 

managementul deșeurilor, planificare urbană și transporturi; 

• legislatie si reglementări, dezvoltare institutională. 

 

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 

În anul 2004, în conformitate cu Directiva Cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC 

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a elaborat și aprobat prin hotărâre a Guvernului, 

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor cu scopul de a crea cadrul necesar pentru 

dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, eficient din 

punct de vedere ecologic și economic. Conform acestei strategii, responsabilitatea pentru 

activitățile de gestionare a deșeurilor revine generatorilor acestora, în conformitate cu 

principiul "poluatorul plăteste" sau, după caz, producătorilor, în conformitate cu principiul 

"responsabilitatea producătorului". 

 

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 

Acest plan national de etapă, a fost adoptat prin HG 123/2003 fiind elaborat pentru 

perioada 2003-2013 în baza prevederilor legislației europene și naționale în domeniu și are ca 

scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de 

gestionare a deșeurilor municipale, eficient din punct de vedere ecologic si economic. Planul 

cuprinde obiective strategice pe care trebuie să le îndeplinească România, ținte și măsuri pe 

termen scurt și mediu în domeniul gestionării deseurilor, precum și unele acțiuni cu termen 

pentru anul 2020. 

 

Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 1 Nord Est  

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Neamț 

 La nivelul comunei nu există serviciu de salubrizare; la ora actuală comuna are încheiat 

contract cu firma ROSSAL SRL pentru preluarea gunoiului și transportarea la groapa de gunoi a 

municipiului Roman. Colectarea deșeurilor pe teritoriul comunei Tămășeni se va face conform 

Directivei Europene și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de 

Gestionare a deșeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004), care impun următoarele măsuri: 

• întreținerea punctelor de precolectare și transportul deșeurilor din aceste puncte de colectare 

se va face de către societăți specializate în colaborare cu Comuna Tămășeni; 

• conform Master Planului pentru Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor pentru județul 

Neamț, deșeurile menajere din punctele de precolectare, sunt preluate și duse la stația de 

transfer și sortare Cordun, aflată în nord-estul municipiului Roman și apoi la depozitul autorizat 

Girov.  

 În prezent, la nivelul comunei este în curs  implementare și finalizare programul 

județean de managementul deșeurilor. Astfel sunt realizate un nr. 51 de platforme de colectare 

a deșeurilor unde sunt amplasate câte un container de 1,1 mc pentru deșeuri reziduale și un 

număr de 34 de platforme de colectare a deșeurilor unde sunt amplasate câte patru containere 

pentru deșeuri reciclabile: reziduale, hârtie/carton, sticlă și plastic/metal. 

 

 

 



 

 Relevanța Planului pentru integrarea obiectivelor de mediu și implementarea 

legislației de mediu 

 În Planul de Urbanism General al comunei sunt prevăzute măsuri si lucrări referitoare 

la: 

• extinderea zonei de locuit prin completarea zonelor existente sau reparcelare în cadrul 

zonelor de locuit; 

• retehnologizarea și diversificarea locurilor de muncă; 

• amenajarea de șanțuri și rigole pe marginea drumurilor, pentru colectarea apelor 

pluviale din zonele de locuit; 

• reabilitarea podețelor care necesită interventie; 

• amenajarea zonelor verzi, a unor spatii verzi de protectie între unitățile economice 

poluante și vecinătăți; 

• realizarea extinderii alimentării cu apă în sistem centralizat pentru toată comuna; 

• realizarea extinderii rețelei de canalizare pentru toată comuna; 

• realizarea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale pentru toată comuna. 

Prin realizarea acestor lucrări se asigură implementarea obiectivelor de mediu stabilite 

la nivel național și local, a prevederilor directivelor U.E. precum si a obligatiilor asumate de 

România în capitolul 22. Mediu a tratatului de aderare la U.E. Referitor la implementarea 

prevederilor legislației naționale și a directivelor comunitare de mediu, P.U.G.-ul asigură 

implementarea prevederilor următoarelor acte normative: 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată 

prin Legea 265/2006; 

• H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 

• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată 

prin Legea nr. 426/2001, ordonantă modificată prin O.U.G. nr. 61/2006, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 27/2007, act normativ care transpune Directiva Cadru privind 

Deseurile nr. 75/442/EEC, amendată de Directiva nr. 91/156/EEC si Directiva nr. 

91/689/EEC privind deseurile periculoase; 

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată prin Legea nr. 311/2004 si 

Ordonanata 11/2007 

• OUG nr.3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor 107/1996, modificată si 

completată de Legea 310/2004; 

• Hotărârea de Guvern 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de 

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificat prin Hotărârea de Guvern nr. 

352/2005 si prin HG 210/2007; 

• O.U.G. 243/2000, privind protectia atmosferei, aprobata prin Legea 655/2001 

modificata ulterior cu O.U.G. 12/2007; 

• Ordinul Ministerului Sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a 

recomandărilor privind mediul de viată a populatiei, modificat si completat cu Ordinul 

Ministerului Sănătătii 1028/2004; Ordinul M.A.P.P.M. 756/1997, pentru aprobarea 

Reglementării privind evaluarea poluării mediului. 

 

5.2. OBIECTIVE DE MEDIU, ȚINTE ȘI INDICATORI 

Obiectivele de mediu pot fi în raport cu planul vizat: generale (strategice) sau 

particulare (specifice). 

□ obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel national, 

comunitar sau international; 

□ obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate 

din obiectivele strategice, precum si obiectivele la nivel local si regional. 

Țintele sunt prezentate ca sinteze ale masurilor detaliate de reducere/eliminare a 

impactului social si asupra mediului prevazute în planurile de management. Sintezele au fost 

realizate astfel încât sa prezinte imaginea cât mai completa a masurilor mentionate. Indicatorii 

au fost identificați astfel încât să permită elaborarea propunerilor privind monitorizarea 

efectelor implementarii planului asupra mediului. 

Tintele și indicatorii s-au identificat pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv, pentru 

fiecare factor/aspect de mediu luat în considerare.  

În tabelul de mai jos se prezinta obiectivele strategice, obiectivele specifice, țintele și 

indicatorii pentru factori/aspecte de mediu relevanți pentru evaluarea de mediu. 

 

 

 



 

Factor/aspect Obiective de Ținte Indicatori 

de mediu mediu   

Apa Limitarea poluarii 

la nivelul la care 

sa nu produca 

impact 

semnificativ 

asupra calitatii 

apelor. 

Combaterea 

degradarii 

malurilor 

cursurilor de apa 

datorita 

eroziunilor 

laterale la debite 

mari. 

-Realizarea extinderii 

retelei de canalizare și a 

stației de epurare 

a apelor uzate din 

comuna; 

-Realizarea extinderii 

 retelei de alimentare cu 

apa; 

- Realizarea de 

perimetre de protectie 

la retelele de 

alimentare cu apa si 

canalizare; 

- Indicatorii de calitate 

a apelor uzate se vor 

încadra în limitele 

impuse de 

NTPA001/2005. 

-Regularizarea 

cursurilor de apă 

Borcani astfel încât să 

se mărească 

capacitatea de transport 

și să se oprească 

degradarea malurilor. 

Modul de respectare a razei 

spatiilor de protectie; 

Modul de functionare al 

retelei de canalizare si statiei 

de epurare a apelor uzate; 

Indicatori de calitate a apei 

potabile; 

Indicatori de calitate a apelor 

evacuate de la statia de 

epurare care sa permita 

evaluarea calitatii acestora in 

raport cu prevederile legale; 

Numar verificari. 

Aer Limitarea 

emisiilor de 

poluanti în aer 

la niveluri care 

sa nu genereze 

impact 

semnificativ 

asupra calitatii 

aerului. 

- Reducerea nivelelor 

de poluare a aerului in 

perimetrele adiacente 

arterelor de trafic; 

- Solicitarea avizelor de 

mediu la eliberarea 

autorizatiilor de 

construire ale unitatilor 

economice. 

Numar proiecte de 

modernizare a drumurilor in 

perimetrul comunei; 

Numar avize de mediu 

solicitate; 

Indicatorii pentru 

monitorizarea calitatii aerului. 

Sol Limitarea 

impactului 

negativ asupra 

solului 

- Realizarea extinderii 

retelei de canalizare și a 

stației de epurare ape 

uzate; 

- Managementul 

corespunzator al 

deseurilor; 

- Respectarea 

prevederilor PUG cu 

privire la zonificarea 

teritoriului. 

Cea mai mare  parte a 

locuitorilor comunei 

beneficiază de  sistem de 

canalizare. 

Sistemul de management 

al deseurilor in relatia cu 

prevederile legale; 

Modul de respectare a 

prevederilor PUG cu 

privire la zonificare. 

Sănătatea 

populației 

Îmbunatățirea 

condițiilor de 

viață ale 

populației, 

protejarea 

sanatății umane 

- Asigurarea calitativă 

și cantitativă a apei 

potabile în toate 

perimetrele locuite; 

- Asigurarea colectării 

folosind canalizarea 

apelor uzate menajere 

în toată comuna; 

- Asigurarea 

managementului 

instituit prin colectarea 

deseurilor; 

- Menținerea calității 

Cea mai mare parte a 

locuitorilor comunei 

beneficiază de  sistem de 

alimentare cu apă în comună 

și sistem de canalizare; 

 Depozitarea necontrolată a 

deșeurilor; 

Indicatori specifici pentru 

calitatea factorilor de mediu 

(apa, aer, sol). 



 

factorilor de mediu în 

limita prevederilor 

legale pentru protectia 

sănătății populației. 

Zgomot și 

vibrații 

Limitarea poluării 

fonice și a 

nivelurilor de 

vibrații în zonele 

cu receptori 

sensibili 

- Reducerea nivelurilor 

de poluare fonică si de 

vibrații in perimetrele 

adiacente obiectivelor 

sensibile:unități 

școlare, grădinițe, 

dispensar medical. 

Niveluri de zgomot la 

receptori 

Niveluri de vibrații la 

receptori 

Factori 

climatici 

Limitarea 

efectelor 

vânturilor 

puternice și 

ploilor 

torențiale 

- Regularizarea 

cursurilor de apă și 

apărări de mal; 

- Salubrizarea văilor 

cursurilor de apă, a 

șanțurilor și rigolelor 

stradale pentru 

prevenirea inundațiilor 

Cursuri de apă regularizate 

și lucrări de apărări de 

maluri realizate, localizarea 

acestora; Numar actiuni de 

salubrizare. 

Flora si fauna Limitarea 

impactului negativ 

asupra faunei si 

florei 

- Respectarea 

legislației privind fondul 

forestier și agricol; 

- Respectarea 

restricțiilor de 

construire. 

Modul de respectare a 

legislatiei privind fondul 

forestier și agricol, numar 

proiecte; 

Modul de respectare a 

razei spatiilor de protectie 

Patrimoniu 

cultural 

Protecția 

peisajului 

natural, cultural 

și istoric 

- Respectarea legislației 

referitoare la 

menținerea și 

ameliorarea fondului 

peisagistic natural și 

antropic, de refacere 

peisagistică a zonelor 

de interes turistic sau 

de agrement. 

Instituirea unor zone de 

protectie a 

monumentelor unde este 

cazul; 

Se recomandă 

restaurarea acestora 

numai cu avizul 

institutiilor abilitate, cu 

Responsabilități în 

domeniu 

Mediul urban 

și 

infrastructura 

rutieră 

Îmbunătățirea 

calității și 

funcționalității 

componentelor 

mediului urban, 

creearea 

condițiilor 

urbanistice 

pentru 

atingerea 

obiectivelor 

strategice de 

dezvoltare a 

comunei 

- Delimitarea zonelor 

pentru extinderea 

dezvoltării comunei; 

- Îmbunatățirea 

condițiilor privind 

traficul rutier prin 

modernizarea 

drumurilor comunale; 

- Îmbunatățirea calității 

locuirii și a condițiilor 

sociale; 

- Dezvoltarea turismului 

și agrementului; 

- Punerea în valoare, 

protecția peisajului și 

asigurarea rezervelor 

de teren pentru 

amplasarea 

obiectivelor propuse; 

- Reglementarea 

Număr planuri zonale 

aprobate, obiectivele 

acestora, modul de 

respectare a prevederilor 

PUG și a legislației de 

protecție a mediului. 

Număr proiecte de 

dezvoltare elaborate și 

implementate, obiectivele 

acestora, modul de 

respectare a prevederilor 

PUG și a legislației de 

protecție a mediului; 

Număr și tipuri de 

echipamente edilitare noi 

sau modernizate 

/reabilitate, anvergura 

acestora; 

Lucrari de modernizare a 

infrastructurii, număr de 



 

  utilizării terenului; 

- Reglementarea 

modului de construire. 

drumuri; 

Plantații de protecție și de 

reabilitare peisagistică; 

Modul de asigurare a 

utilităților în perimetrele 

construite; 

Modul de respectare a 

interdicțiilor de 

construire;  

Numar locuințe 

reabilitate termic. 

Mediul 

economic și 

social 

Crearea condițiilor 

pentru dezvoltarea 

economică a 

comunei și pentru 

creearea de locuri 

de muncă 

- Rezervarea unor 

zone pentru dezvoltarea 

activităților industrial-

agrare; 

- Crearea unei zone 

mixte coerente care să 

ofere condiții pentru 

dezvoltarea activităților 

comerciale și de servicii 

pentru diferite domenii. 

Număr proiecte noi 

implementate pe domenii de 

activitate  

Modul de respectare a 

prevederilor PUG și ale 

legislației pentru protecția 

mediului 

Conştientizarea 

publicului 

Creșterea 

responsabilității 

publicului față de 

mediu 

- Implicarea populației 

în păstrarea calității 

surselor de apă 

(respectarea zonelor de 

protecție a surselor de 

apă); 

- Se elimină poluarea 

din surse difuze de la 

gospodăriile populației, 

crește grija față de 

cantitatea de deșeuri 

produsă; 

- Grija față de 

integritatea 

infrastructurii rutiere; 

- Conștientizarea 

populației asupra valorii 

terenurilor și o 

implicare în utilizarea 

lor optimă; 

- Crește aportul 

populației în 

economisirea de 

resurse energetice; 

PUG-ul conține propuneri 

rezultate în urma consultării 

populației privind direcțiile de 

dezvoltare a localităților; 

Primaria aduce la cunostința 

publicului tematica și 

conținutul hotarârilor 

adoptate de consiliul local; 

Regulamentul local de 

urbanism impune procedurile 

pentru aprobarea obiectivelor 

de investiții cu respectarea 

protecției mediului; PUG 

stabilește zonele de protecție 

pentru captări de apă, stații 

de epurare, etc. 

 

CAPITOLUL 6. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI ÎN CAZUL IMPLEMENTĂRII P.U.G. 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a guvernului 195/2005 privind 

protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2005 modificată și completată prin OUG                          

nr. 114/2007, obiectivele planului de urbanism general trebuie să ducă la atingerea 

obiectivelor de mediu stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional pentru a asigura o 

dezvoltare durabilă a localităţii. 

Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Tămășeni trebuie să 

fie un instrument care să vină în sprijinul administraţiei publice în alegerea priorităţilor și 

etapizarea intervenţiilor în teritoriul administrat. Pentru a se face o evaluare corectă a 

impactului asupra mediului prin aplicarea planului se va folosi în analiză o scală care să 

ierarhizeze în ce direcţie (pozitiv sau negativ) va influienţa calitatea factorilor de mediu 

implementarea Planului urbanistic general. Se folosește o scală cu 5 nivele: 



 

 

Nivel Tip impact 

+2 impact pozitiv semnificativ 

+1 impact pozitiv nesemnificativ 

0 fara impact 

-1 impact negativ nesemnificativ 

-2 impact negativ semnificativ 

 

Notele de bonitate au fost acordate pentru impactul prognozat atât în lipsa aplicării 

măsurilor specifice de prevenire, reducere sau compensare, cât și pentru impactul prognozat în 

cazul aplicării acestor măsuri propuse. Principalele obiective din PUG prezentate în Raport 

sunt: 

1. Realizarea extinderii reţelei de alimentare cu apă pe tot cuprinsul celor 2 localități; 

2. Realizarea extinderii rețelei de canalizare ape uzate pe tot cuprinsul celor 2 localități 

și realizarea extinderii stației de epurarea până la capacitatea finală; 

3. Depozitarea controlată a deșeurilor; 

4. Modernizarea infrastructurii rutiere; 

5. Zonarea teritorială; 

6. Reducerea/eliminarea riscurilor naturale; 

7. Eficientizarea energetică prin extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale și 

reabilitarea termică a clădirilor; 

8. Păstrarea peisajului natural; 

9. Creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu. 

 

6.1 EVALUAREA EFECTELOR IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR P.U.G. ASUPRA 

OBIECTIVELOR DE MEDIU 

Promovarea P.U.G. Tămășeni presupune zonificarea pe funcţiuni în care se vor dezvolta 

activități care nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului având în vedere măsurile 

compensatorii pentru protejarea mediului, restricțiile și măsurile ce se vor impune ulterior prin 

certificatele de urbanism, prin acordurile de mediu care se vor elibera de către autoritățile 

abilitate pentru implementarea obiectivelor cuprinse în P.U.G., și nu în ultimul rând având în 

vedere dotările utilitare ce au un rol de protecție și diminuare a emisiilor de poluanți în mediu. 

Pe perioada de execuţie a lucrărilor pentru implementarea obiectivelor P.U.G. activităţile 

de şantier au impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente 

acestora. Evoluţia lucrărilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar 

pe de altă parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii carburanţilor in motoarele 

utilajelor tehnologice necesare efectuării acestor lucrări şi in motoarele mijloacelor de transport 

care vor fi utilizate. 

 Sursele principale de poluare a aerului sunt reprezentate de: 

• activitatea de manevrare a materialelor pulverulente, 

• funcţionarea mijloacelor de transport şi utilajelor tehnologice de construcţie, 

• activitatea  de transport a materialelor, semifabricatelor şi deşeurilor rezultate. 

Caracteristica principală a lucrărilor propuse o constituie existenţa organizărilor de 

şantier şi a mai multor puncte de lucru temporare şi mobile care vor lucra simultan. 

În cadrul unui şantier există şi alte activităţi potenţial poluatoare pentru aer, de 

exemplu întreţinere şi reparaţii utilaje, încălzirea bitumului pentru hidroizolaţii. Aceste activităţi 

constituie o sursa de poluare redusă, pe o durată scurtă de timp, fără a exista condiţiile unei 

poluări semnificative a aerului. 

Poluarea aerului, în general, se datorează în proporţie de 50 % dioxidului de carbon. Se 

ştie că, în linii mari, fiecare kilogram de petrol sau de cărbune produce prin ardere trei 

kilograme de dioxid de carbon. Aproximativ 75% din emisiile antropogene de CO2 în atmosferă 

din ultimii 20 de ani sunt cauzate de arderea carburanţilor fosili. Crescând concentraţia de CO2 

şi nereducându-se ceilalţi factori care contribuie la producerea efectului de seră, în anul 2050 

supraîncalzirea va creşte cu 4 - 5°C. 

Punerea în valoare a energiei produsă cu utilizarea combustibilului gazos, prin 

racordarea la sistemul de alimentare cu gaze a localității, cu aplicarea de măsuri compensatorii 

pentru protejarea mediului, poate conduce inclusiv la diminuarea emisiilor de noxe rezultate 

din procesul de combustie al resurselor fosile pentru producerea de energie electrică și 

termică, emisii care au un rol important în apariția efectului de seră. 



 

În general, pe perioada realizării programelor de investiţii, cum este cazul şi 

programului propus de P.U.G., se estimează o creştere moderată a cantităţilor de emisii de 

poluanţi în atmosferă. 

Măsurile de îmbunătăţire a traficului rutier, amenajările de spaţii verzi, perdele de 

protecție, diminuează impactul asupra factorului de mediu aer și ne conduce la concluzia că se 

va imbunătăţi calitatea actuală a mediului. Pentru dotările investiționale ulterioare aprobării 

P.U.G. se vor obține acordurile de mediu care vor condiționa funcționarea cu: 

• eliminarea emisiilor şi a produşilor odoranţi rezultaţi din procesele de fermentaţie ale 

apelor uzate prin preluarea si epurarea acestora în staţii de epurare; 

• eliminarea emisiilor și produșilor odoranți rezultați din procesele de fermentație de la 

dejecții de la investițiile cu profil agricol prin dotarea cu platforma de depozitare a 

acestora în vederea compostării printr-un proces controlat; amplasarea acesteia la 

distanța apreciabilă de zonele de locuințe, prezența perdelelor forestiere de protecție, 

diminuează efectul asupra factorilor de mediu, în special a factorului uman; 

• reținerea poluanților ajunși prin dispersia în atmosferă în zona locuibilă, și a mirosurilor 

dezagreabile prin înființarea unor perdele de protecție. Aceastea au și rol de ecranare și 

diminuare a zgomotului. 

 În Raportul de mediu - Masuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa orice 

efect advers al implementarii PUG - se vor regasi recomandari pentru diminuarea potentialului 

impact asupra factorului de mediu aer. 

 

Măsura din P.U.G. -Realizarea extinderii reţelei de alimentare cu apă 
 

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protectia calitatii aerului 0 Nu are impact asupra calităţii 

aerului. 

Temporar, pe perioada executării 

lucrărilor pot să apară emisii de 

praf. 

Apa Asigurarea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

0 Nu are efect asupra calitatii apei 

Sol Protectia solului și 

reducerea suprafetei 

afectate de depozitari 

necontrolate 

0 Nu are impact 

Sanatatea 

populatiei 

Îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea 

confortului 

+2 Asigurarea apei curente contribuie 

la imbunatatirea confortului si a 

igienei 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 

cultural si peisaj 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

0 Nu are impact asupra peisajului 

Zonarea teritoriala Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

+1 Impact pozitiv, permite 

dezvoltarea urbana a economiei si 

serviciilor 

Conservarea si 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor +1 Consumul rational de apa 

Constientizarea 

populației 

Cresterea responsabilitatii 

publicului fata de mediu 

+1 Implicarea populatiei in pastrarea 

calitatii resurselor de 

apa(respectarea zonelor de 

protectie a resurselor de apa) 

   TOTAL=+5 

 

 



 

 

Măsura din P.U.G. - Realizarea extinderii rețelei de canalizare și a stației de 
epurare  

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protectia calitatii aerului 0 Nu are impact asupra calităţii 

aerului. 

Temporar, pe perioada executării 

lucrărilor pot să apară emisii de 

praf. 

Apa Asigurarea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

+2 Evacuarea de ape uzate corect 

epurate contribuie la menţinerea 

calităţii bune a apelor de 

suprafaţă si elimină poluarea 

pânzei freatice. 

Sol Protectia solului si 

reducerea suprafetei 

afectate de depozitari 

necontrolate 

+2 Se elimina contaminarea solului 

prin deversari necontrolate de ape 

menajere uzate. 

Sănătatea 

populației 

Îmbunatățirea calității 

vietii, cresterea confortului 

+2 Contribuie la îmbunătățirea 

confortului și a igienei. 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 

cultural si peisaj 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

0 Nu are impact asupra peisajului 

Zonarea teritoriala Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

+1 Impact pozitiv, permite 

dezvoltarea economica si sociala 

durabila a comunei. 

Conservarea si 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Constientizarea 

populatiei 

Cresterea responsabilitatii 

publicului fata de mediu 

+1 Implicarea populatiei în 

managementul apelor uzate 

    TOTAL= +8 

 

Măsura din P.U.G. - Depozitarea deșeurilor  

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protectia calitatii 

aerului 

+1 Se elimina sursele de miros 

degradabil 

Apa Asigurarea calitatii 

apelor de suprafata si 

subterane 

+2 Se elimina aruncarea 

gunoaielor pe malurile 

apelor curgatoare si astfel 

poluarea apelor de suprafata 

Sol Protectia solului si 

reducerea suprafetei 

afectate de depozitari 

necontrolate 

+1 Se elimina suprafetele de 

teren afectate de 

depozitarile necontrolate 

Sanatatea 

populatiei 

Îmbunătățirea 

calității vieții, 

creșterea 

confortului 

+1 Se imbunatatesc conditiile 

de igienă și de confort 

Fenomene sau Protecţia populaţiei 

prin 

0 Nu are impact 



 

riscuri naturale diminuarea/eliminare

a efectelor 

alunecărilor de teren 

si a inundaţiilor 

Patrimoniu 

cultural 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural 

si peisajului natural 

0 Nu are impact asupra 

peisajului 

Zonarea teritoriala Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

0 Nu are impact 

Conservarea si 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor +2 Permite valorificarea 

materiilor reciclabile din 

deseuri 

Constientizarea 

populatiei 

Cresterea 

responsabilitatii 

publicului fata de 

mediu 

+1 Se elimina poluarea din 

surse difuze de la 

gospodariile populatiei; 

Creste grija fata de 

cantitatea de deseuri 

produsa de fiecare 

locuitor. 

TOTAL=+8 
 

 

Măsura din P.U.G. - Modernizarea infrastructurii rutiere  

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protectia calitatii aerului +2 Fluidizeaza traficul, se reduc 

emisiile de gaze prin reducerea 

consumului de carburant 

Apa Asigurarea calității apelor 

de suprafață și subterane 

0 Nu are impact 

Sol Protectia solului si 

reducerea suprafetei 

afectate de depozitari 

necontrolate 

+1 Se reduce poluarea solului de-a 

lungul drumului 

Sanatatea 

populatiei 

Îmbunătațirea calității 

vieții, creșterea 

confortului 

+1 Creste siguranta in trafic, 

confortul deplasarilor si 

posibilitatile de comunicare 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 

cultural 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

0 Nu are impact 

Zonarea teritoriala Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

+1 Impact pozitiv, se asigura 

suprafetele necesare dezvoltarii 

infrastructurii rutiere 

Conservarea si 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor +1 Se reduc emisiile de GES prin 

reducerea cantitatii de 

combustibil 

Constientizarea 

populatiei 

Cresterea responsabilitatii 

publicului fata de mediu 

+1 Creste grija fata de intrgritatea 

infrastructurii rutiere 

                              TOTAL=+7 

 

 

 



 

Măsura din P.U.G. - Zonarea teritorială  

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protectia calitatii aerului +1 Separarea funcţiunilor în 

intravilan protejează zonele de 

locuit de activităţile economice la 

care se pot genera emisii de gaze. 

Apa Asigurarea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

0 Nu afecteaza calitatea apei 

Sol Protectia solului si 

reducerea suprafetei 

afectate de depozitari 

necontrolate 

+1 Asigură utilizarea rațională a 

terenurilor în intravilan 

Sanatatea 

populatiei 

Imbunatatirea calitatii 

vietii, cresterea 

confortului 

+1 Asigură confort si protecţie prin 

stabilirea activităţilor ce pot fi 

dezvoltate într-o unitate teritorială. 

Separă activităţile economice de 

zonele de locuit si sfera serviciilor 

publice (educaţie, sănătate, 

cultură, agrement, etc.) 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

+1 Creste siguranţa locuirii si a 

construcţiilor prin instituirea de 

interdicţii permenente sau 

temporare de construire. 

Patrimoniu 

cultural 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

0 Nu are impact 

Zonarea teritoriala Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

0 Obiectivul de mediu corespunde cu 

obiectivul P.U.G. 

Conservarea si 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Constientizarea 

populatiei 

Cresterea responsabilitatii 

publicului fata de mediu 

+1 Constientizeaza populatia asupra 

valorii terenurilor si o implica in 

utilizarea lor optima 

                              TOTAL=+5 
 

 

Măsura din P.U.G. - Reducerea/eliminarea riscurilor naturale  

(inundaţii si alunecăride teren) 

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calităţii aerului 0 Nu are impact 

Apă Asigurarea calităţii apelor 

de suprafaţă si subterane 

0 Nu are impact 

Sol Protecţia solului si 

reducerea suprafeţei 

afectate de depozitări 

necontrolate 

+2 Se elimină degradarea solului. 

Se instituie măsuri pentru 

protecţia vieţii si a bunurilor 

populaţiei 

Sănătatea 

populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, cresterea 

confortului 

0 Nu are impact 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

+2 Protecţia vieţii si a bunurilor 

populaţiei 

Patrimoniu Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

+1 Protejarea cadrului natural 



 

cultural peisajului natural 

Zonarea 

teritorială 

Stabilirea funcţiunilor 

unităţilor teritoriale de 

referinţă 

0 Nu are impact 

Conservaresi 

utilizare resurse 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Constientizarea 

populaţiei 

Cresterea 

responsabilităţii publicului 

faţă de mediu 

+1 Crește responsabilitate publicului 

faţă de integritatea lucrărilor de 

amenajare hidrotehnică si a 

consolidărilor împotriva 

alunecărilor de teren. 

                                TOTAL=+6 

 

 

Măsura din P.U.G. - Eficientizarea energetică prin extinderea rețelei de 

alimentare cu gaze naturale și reabilitarea termică a clădirilor 
Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protecția calității aerului +1 Calitatea aerului mai bună prin:  

- scade cantitatea de gaze cu efect 

de seră; 

-reabilitarea termică a clădirilor 

reduce necesarul de energie pentru 

încălzire; 

-se conservă pădurea (consumator 

de CO2 din atmosferă). 

Apa Asigurarea calității apelor 

de suprafata si subterane 

0 Nu are impact 

Sol Protectia solului și 

reducerea suprafeței 

afectate de depozitari 

necontrolate 

0 Nu are impact 

Sănătatea 

populației 

Îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea 

confortului 

+1 Creste confortul locuirii 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 

cultural 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

0 Nu are impact 

Zonarea teritorială Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

0 Nu are impact 

Conservarea și 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor +1 Se consumă o resursă 

neregenerabilă; 

Scade consumul de combustibil 

Conștientizarea 

populației 

Creșterea 

responsabilității publicului 

față de mediu 

+1 Crește aportul populaţiei în 

economisirea de resurse energetice 

   TOTAL=+4 
 

 

 

 

 

 



 

Măsura din P.U.G. - Păstrarea si restaurarea patrimoniului cultural si a 
peisajului natural 

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protectia calității aerului 0 Nu are impact 

Apa Asigurarea calității apelor 

de suprafață și subterane 

0 Nu are impact 

Sol Protecția solului și 

reducerea suprafeței 

afectate de depozitări 

necontrolate 

0 Nu are impact 

Sanatatea 

populatiei 

Îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea 

confortului 

0 Nu are impact 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren si a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 

cultural 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

0 Obiectivul de mediu coincide cu 

obiectivul P.U.G. Se asigură 

păstrarea mostenirii culturale, a 

tradiţiilor. 

Zonarea teritoriala Stabilirea functiunilor 

unitatilor teritoriale de 

referinta 

+1 Stabileste zone de protectie 

Conservarea si 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Constientizarea 

populatiei 

Creșterea 

responsabilității publicului 

fata de mediu 

+1 Implică populaţia în păstrarea 

patrimoniului cultural si istoric 

                               TOTAL=+2 
 

 

Măsura din P.U.G. –Creșterea gradului de constientizare asupra problemelor 
de mediu 

Factor de mediu Obiective de mediu 

relevante 

Nivel 

impact 

Justificarea încadrării 

Aer Protecția calității aerului +1 Implicare constientă în economia de 

resurse energetice si energie; 

Renunţarea la arderea resturilor 

vegetale. 

Apa Asigurarea calității apelor 

de suprafață și subterane 

+1 Respectarea zonelor de protecţie a 

surselor de apă; 

Respectarea regimului deseurilor 

(interdicţia de a mai depozita 

dezorganizat pe malurile cursurilor 

de apă). 

Sol Protecția solului și 

reducerea suprafeței 

afectate de depozitări 

necontrolate 

+1 Implementarea sistemului de 

management al deseurilor. 

Sănătatea 

populației 

Îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea 

confortului 

+1 Respectare normelor igienico-sanitare 

Fenomene sau 

riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 

diminuarea/eliminarea 

efectelor alunecărilor de 

teren și a inundaţiilor 

+1 Participarea voluntară a populaţiei la 

implementarea măsurilor de prevenire 

a efectelor inundaţiilor și alunecărilor 

de teren. 



 

Patrimoniu 

cultural 

Asigurarea protectiei 

patrimoniului cultural si 

peisajului natural 

+1 Instituirea și respectarea 

regulamentelor de urbanism în 

zonele de protecţie acolo unde este 

cazul. 

Zonarea teritorială Stabilirea funcțiunilor 

unităților teritoriale de 

referință 

+1 Creșterea responsabilităţii 

administraţiei și a populaţiei în 

respectarea destinaţiei terenurilor și 

a regimului de construire. 

Conservarea și 

utilizarea 

resurselor 

Conservarea resurselor +1 Cea mai bună resursă energetică este 

economia de resurse. Conservarea 

fondului forestier. Promovarea 

surselor alternative de producere 

energie (solară, eoliană) 

Conștientizarea 

populației 

Creșterea 

responsabilității publicului 

față de mediu 

+1 Obiectivul de mediu corespunde cu 

obiectivul PU.G. 

                               TOTAL=+9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 EVALUAREA EFECTULUI CUMULATIV AL IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA OBIECTIVELOR DE MEDIU RELEVANTE 

 

 

 Evaluarea efectului cumulativ al implementării P.U.G. s-a realizat pe baza însumării punctajului acordat pentru fiecare impact asupra 

obiectivelor de mediu. 

 

Obiectivul de 

mediu relevant 

obiectivul din PUG 

Realizare 

extindere 

alimentare 

cu apă 

Realizare 

extindere  

canalizare și 

epurare ape 

uzate 

Deșeuri Infrastructura 

rutieră 

Zonare 

teritorială 

Riscuri 

naturale 

Relizare 

extindere 

rețea de 

gaze 

naturale și  

eficiența 

energetică 

Păstrarea 

patrimoniului 

natural 

Constientizarea 

publicului 

TOTAL 

Protecția calității 

aerului 

0 0 + 1 +2 + 1 0 + 1 0 + 1 +6 

Asigurarea 

calității apelor de 

suprafață și 

subterane 

0 +2 +2 0 0 0 0 0 + 1 +5 

Protecția solului 0 +2 +1 +1 + 1 +2 0 0 + 1 +8 

Îmbunătățirea 

calității vieții 

+2 +2 +1 +1 + 1 0 +1 0 + 1 +9 

Protecția 

populației la 

riscuri naturale 

0 0 0 0 + 1 +2 0 0 + 1 +4 

Asigurarea 

protecției 

peisajului 

0 0 0 0 0 + 1 0 0 + 1 +2 

Stabilirea 

funcțiunilor 

unităților 

teritoriale 

+1 + 1 0 +1 0 0 0 +1 + 1 +5 

Conservarea 

resurselor 

+1 0 +2 +1 0 0 +1 0 + 1 +6 

Creșterea 

responsabilității 

populației 

+1 +1 +1 +1 +1 + 1 +1 +1 + 1 +9 

TOTAL +5 +8 +8 +7 +5 +6 +4 +2 +9 +54 



 

Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din P.U.G. s-a 

analizat dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau există riscul încălcării standardelor de 

mediu. 

 
  

Obiectiv de mediu Evaluare cumulativă Există premisele atingerii 

obiectivului? 

Protecţia calităţii 

aerului 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influenţă pozitivă asupra calităţii 

aerului 

DA 

Asigurarea calităţii 

apelor de suprafaţă si 

subterane 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influenţă pozitivă asupra calităţii 

apelor de suprafaţă si subteran 

DA 

Protecţia solului 
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influenţă pozitivă asupra solului 

DA 

Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influienţă pozitivă asupra calităţii vieţii 

DA 

Protecţia populaţiei la 

riscuri naturale 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influenţă pozitivă asupra protecţiei 

populaţiei 

DA 

Asigurarea 

protecţiei 

peisajului 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influenţă pozitivă asupra peisajului 
DA 

Zonarea teritorială 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

influenţă pozitivă asupra zonării 

teritoriului 

DA 

Conservarea resurselor 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 

efect, în general pozitiv asupra 

obiectivelor de mediu desi gazele 

naturale sunt o resursă neregenerabilă 

DA 

Creșterea 

responsabilităţii 

publicului faţă de mediu 

Educarea, informarea si participarea 

populaţiei la luarea deciziilor privind 

mediul 

DA 

 

 

Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor P.U.G. Tămășeni rezultă un efect 

majoritar pozitiv asupra obiectivelor de mediu, ceea ce va asigura respectarea standardelor de 

mediu. 

Efectul obiectivelor din Planul urbanistic general al comunei Tămășeni, pe termen mediu 

și lung, se va concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate de 

legislaţie pe factori de mediu. 

 
 

 
CAPITOLUL 7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, 

INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER 
Având în vedere activităţile economice prezente şi viitoare, precum şi faptul că aplicarea 

măsurilor din Planul urbanistic general au un impact pozitiv asupra mediului şi a stării de 

sănătate a populaţiei, se poate aprecia că nu vor exista efecte semnificative asupra mediului şi 

sănătăţii în context transfrontalier. 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL 8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI 

COMPENSA, CÂT DE COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ADVERS ASUPRA 
MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

Cu toate că, din analiza evaluării obiectivelor Planului urbanistic general, rezultă că 

obiectivele de mediu vor fi atinse, este necesar să se stabilească măsuri preventive pentru 

compensarea oricărui efect negativ şi pentru întărirea efectelor pozitive. Aşa cum reiese din 

analiza impactului măsurilor propuse de P.U.G. o parte din acestea vor avea o influienţă 

negativă asupra factorilor de mediu. Prevenirea şi reducerea efectelor adverse asupra mediului 

se poate face numai prin considerarea evaluării de mediu în toate etapele de pregătire şi 

implementare a proiectelor. 

În cazul concret, al implementării prevederilor din P.U.G. pentru comuna Tămășeni, 

județul Neamț, se recomandă următoarele măsuri de compensare a efectelor aplicării 

proiectului: 

În cazul zonării teritoriale este necesar ca destinaţia terenurilor să fie respectată, aşa 

cum a fost indicat în plan. Primăriei comunei Tămășeni îi revine obligaţia respectării cu stricteţe 

a destinaţiei terenurilor, mai ales în problemele privitoare la interdicţiile de construire temporare 

şi permanente, a culoarelor şi terenurilor destinate dezvoltării infrastructurii de servicii de 

gospodărie comunală, a zonelor cu riscuri naturale. După aprobare, planul având caracter 

legislativ local în problemele dezvoltării urbane, este necesar să se respecte separarea zonei 

de locuit şi activităţi complementare de activităţile economice. Administraţia publică locală 

trebuie să respecte destinaţia zonei iar la eliberarea Certificatelor de urbanism să specifice 

regimul juridic şi tehnic al terenurilor. De asemenea, se va solicita, în scris, ca pentru orice 

propunere de dezvoltare economică, să se elibereze acord de mediu de la instituţiile abilitate 

prin lege. 

Aşa cum s-a specificat, toate proiectele cu impact potenţial asupra mediului vor fi însoţite 

de studii de evaluare a impactului conform legislaţiei în vigoare. Evaluările de impact vor ţine 

seama, pe lângă conformarea cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi dacă: 

• s-au aplicat cele mai bune tehnici; 

• sunt prevăzute măsuri compensatorii pentru atenuarea efectelor asupra mediului; 

• sunt prevăzute măsuri care să facă mediul receptor mai puţin vulnerabil; 

•   sunt prevăzute măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului după 

implementarea proiectului. 

 

 Pentru factorul de mediu - aer, în P.U.G. sunt prevăzute măsuri al căror efect ar putea 

afecta calitatea acestuia. Dezvoltarea urbanistică a comunei impune execuţia de lucrări pentru: 

refacerea şi modernizarea infrastructurii rutiere, depozitarea controlată a deşeurilor, dezvoltarea 

activităţilor economice, extinderea rețelei de alimentare cu apă, extinderea canalizării și a stației 

de epurare. Ca măsuri de compensare se prevăd: 

□ pe durata modernizării reţelei rutiere, a reparaţiilor la clădiri sau a execuţiei de 

construcţii de noi obiective, de interes economic sau gospodăresc, se vor lua măsuri 

pentru a diminua, până la eliminare, emisiile de praf, zgomot şi vibraţii (devierea şi 

fluidizarea traficului, interzicerea parcărilor în zonă, etc.), curăţenia pe drumurile 

publice; 

□ deoarece, volumul de transport rutier creşte, se recomandă mărirea suprafeţelor din 

intravilan destinate spaţiilor verzi -măsură prevăzută în bilanţul teritorial din PUG; 

□ depozitarea deşeurilor se va face în recipiente închise, operatorul de transport va 

trebui să respecte programul de ridicare şi transport, pe timp de iarnă sau de vară, a 

deşeurilor pentru a se evita descompunerea acestora şi generarea de mirosuri sau 

noxe; 

□ pentru reducerea emisiilor de gaze, provenite din arderea combustibililor pentru 

încălzirea locuinţelor, se recomandă izolarea termică a construcţiilor şi utilizarea de 

echipamente de producere a energiei cu randamente ridicate; 

□ în cadrul procesului de avizare a amplasării unei activităţi economice este necesară 

impunerea măsurilor de protecţie a aerului împotriva emisiilor de COV (compuşi 

organici volatili); se va cere agenţilor economici să utilizeze materii prime ecologice 

(negeneratoare de COV sau alte noxe) şi să prevadă echipamente de reţinere a 

eventualelor noxe eliminând astfel emisiile în atmosferă. 

 



 

 Pentru factorul de mediu - apa, în P.U.G. Tămășeni este prevăzută extinderea reţelei 

de alimentare cu apă şi extinderea rețelei de canalizare și a stației de epurare ape menajere. 

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun, după caz, următoareale 

măsuri: 

□ pentru captările de apă şi staţiile de producere a apei potabile se vor institui zone de 

 protecţie sanitară care să asigure integritatea surselor; 

□ consumul de apă potabilă şi evacuarea apelor uzate vor fi monitorizate prin montarea 

 de aparatură de măsură şi control; 

□ substanţele utilizate în tratarea apei potabile şi epurarea apelor uzate se vor gestiona 

 conform legislaţiei în vigoare, având în vedere caracterul acestora    

 (periculos/nepericulos); 

□ se va implementa un sistem de verificare periodică a integrităţii sistemelor de 

 distribuţie apă şi canalizare şi de intervenţie rapidă în caz de avarie; eliminarea 

 pierderilor asigură menţinerea stabilităţii terenului şi evitarea contaminării solului, a 

 apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice; 

□ se vor lua măsuri (personal calificat şi dotare laborator) pentru un control strict al 

 calităţii apelor uzate epurate evacuate din staţia de epurare astfel încât să se 

 încadreze în limitele impuse de NTPA 001/2005 (Normativ privind stabilirea limitelor 

 de încărcare cu poluanţi a apelor uzate orăşeneşti şi industriale la evacuarea în 

 receptori naturali). 

□ pentru a se evita intruziunea accidentală a persoanelor străine şi a animalelor în 

 perimetrul staţiei de epurare sau a gospodăriei de apă, incintele se vor împrejmui, 

asigurându-se şi zone de protecţie sanitară. 

□ în timpul executării lucrărilor de construcţii, indiferent de natura lor sau a 

 proprietarului, se va interzice depozitarea materialelor pe malurile cursurilor de apă 

 sau în albiile acestora; 

□ deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţii vor fi gestionate cu respectarea 

 legislaţiei în vigoare (deşeurile de lemn, metal sau de hârtie se vor valorifica prin 

 agenţi economici autorizaţi iar, deşeurile din procesul de construire se vor depozita 

 numai în locuri special amenajate). 

□ Acolo unde se impune, se vor executa lucrările hidrotehnice pentru apărări de maluri 

şi de regularizare a  albiilor cursurilor de apă şi a canalelor de colectare şi evacuare a 

apelor pluviale,  eliminându-se riscul de inundaţii în intravilanul comunei Tămășeni. 

  

 Pentru factorul de mediu - sol, în P.U.G. Tămășeni sunt prevăzute măsuri pentru 

protecţia acestuia, eficientizarea sistemului de colectarea a deşeurilor şi refacerea suprafeţelor 

de teren afectate de inundaţii. Se impun măsuri suplimentare, respectiv: 

□ se interzice înfiinţarea de depozite neamenajate de deşeuri în teritoriul administrativ 

   al comunei; 

□ se recomandă utilizarea cu precauţie a dejecţiilor animaliere ca îngrăşământ natural; 

se va folosi numai pe terenuri la care sunt făcute analize de sol cu respectarea   

prevederilor legale în domeniu; 

□ introducerea prioritară în planurile de dezvoltare a programelor pentru combaterea 

   inundaţiilor; 

□ pe durata executării lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru evitarea 

pierderilor de sol vegetal; la eliberarea Autorizaţiei de construire se va însera 

obligaţia investitorului de a transporta pământul vegetal dislocat pentru regenerarea 

sau refacerea unor terenuri degradate sau mai puţin productive. 

 

 Pentru factorul de mediu - sănătatea populaţiei, în P.U.G. Tămășeni sunt prevăzute 

lucrări pentru extinderea sistemului centralizat de distribuţie apă potabilă, extinderea reţelei de 

canalizare și a stației de epurare ape uzate menajere, extinderea rețelei de alimentare cu gaze 

naturale, eficientizarea sistemului de colectare a deşeurilor menajere. Măsurile prevăzute au un 

impact pozitiv asupra sănătăţii umane. Dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală trebuie 

completate cu o amplă campanie de conştientizare a populaţiei privind necesitatea respectării 

normelor de igienă şi sănătate asociate cu măsuri disciplinare, în temeiul legii, împotriva acelora 

care prin acţiuni voite aduc atingere mediului natural sau construit. 

 

 



 

 

CAPITOLUL 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA 
VARIANTEI OPTIME 

Alternativa „zero" reprezintă punctul de plecare pentru evaluarea potentialelor efecte 

semnificative, inclusiv a aspectelor pozitive, asupra mediului produse prin implementarea P.U.G. 

Alternativa „zero" a fost luată în considerare ca element de referinţă faţă de care se 

compară celelalte alternative pentru diferitele elemente ale planului de dezvoltare urbanistică 

propus. 

 Principalele forme de impact asociate adoptării alternativei „zero" sunt: 

 continuarea poluării apelor şi solului din zona Tămășeni prin: neepurarea apelor uzate 

menajere înainte de deversarea în apele de suprafață, evacuarea necorespunzătoare 

de apă din gospodăriile individuale în rigole, viroage sau în sol; 

 pierderea unor oportunităţi majore de crestere a valorii de întrebuințare a unor 

terenuri aflate la limita intravilanului actual; 

 pierderea oportunităților de implementare a unui regulament complex de urbanism 

(în concordanță cu situația actuală) care să păstreze și să pună în valoare peisajul 

comunei, ca bun cultural local şi regional, să traseze direcțiile de dezvoltare urbană, 

să stabilească cadrul legal de amplasare, construire și intervenție în raport cu 

suprafețele existente, valențele acestora (condiții geotehnice, risc antropic, condiții 

hidrologice), restricțiile impuse de existența sau propunerea de amplasare a unor 

construcții și/sau instalații (stații de epurare, gospodării de apă, conducte de 

transport, linii electrice, etc). 

 În tabelul de mai jos, se prezintă o comparaţie a formelor de impact asupra mediului 

corespunzătoare alternativei „zero" sau „nicio acțiune" cu cele ale implementării Planului de 

Urbanism General. 

Factor/aspect 

de mediu 

Opţiuni 

Comentarii 
Alternativa „zero" 

Implementarea 

proiectului 

Calitatea apei -continuarea impactului 

pe termen lung ca 

urmare a deversarii 

apelor menajere 

neepurate;  

-continuarea folosirii 

apei din fantani proprii, 

care capteaza apa din 

stratul freatic de 

suprafata. 

- impact pozitiv 

semnificativ pe termen 

lung ca urmare a 

planurilor de gospodărire 

a apelor (deversare în 

emisari doar a apelor 

epurate, regularizările 

cursurilor de apa, 

stingerea torenților, etc) 

-proiectul oferă beneficii 

semnificative pe termen 

lung comparativ cu 

alternativa „zero"; 

Calitatea aerului -condiţiile actuale 

persistă pe termen lung: 

aer de bună calitate cu 

anumite influenţe 

determinate de 

încălzirea rezidenţială şi 

de antrenarea 

particulelor de pe 

suprafeţele drumurilor; 

-impact negativ asupra 

calităţii aerului generat 

de extinderea 

intravilanului, pe termen 

scurt creșterea 

numărului de case, 

mărirea numărului căilor 

de circulație, înlocuirea 

unor suprafețe ocupate 

de vegetație cu spații 

construite (mărirea 

suprafeței intravilanului 

actual) 

-extinderile de intravilan 

propuse vor avea 

asociate surse noi de 

poluanţi atmosferici, dar 

acestea vor fi strict 

controlate prin măsuri 

tehnice şi de 

management;  

-modernizarea 

drumurilor în intravilanul 

actual și o 

implementarea a unei 

serii de alte masuri 

(mărirea suprafețelor 

verzi din intravilan, 

împăduriri în extravilan, 

completarea unor 

perdele de vegetație de-

a lungul drumurilor) vor 

avea impact pozitiv 



 

asupra calității aerului 

Zgomot şi 

vibraţii 

-condiţiile actuale, 

specifice unei zone semi-

rurale, se vor menţine 

pe termen lung. 

-completarea  perdelei 

de protecție fonică va 

reduce nivelul 

zgomotului la limita 

locuințelor din 

vecinatatea DJ; 

-introducerea unor 

restricții privind circulația 

va duce la diminuarea 

vibrațiilor în zona 

adiacentă acestuia;  

-impactul generat de 

zgomotul şi vibraţiile 

aferente extinderii 

intravilanului propus va fi 

menţinut sub limitele 

pentru protecţia 

receptorilor sensibili; 

-implementarea 

proiectului duce la 

reducerea poluarii fonice 

și a vibrațiilor produse de 

cea mai mare sursă de 

poluare; 

-extinderea intravilanului 

va avea asociate surse 

noi de zgomot şi vibraţii, 

dar acestea vor fi strict 

controlate prin măsuri 

tehnice şi de 

management; 

Sol/Utilizarea 

terenului 

-menţinerea pe termen 

lung a condiţiilor actuale 

de utilizare agricolă a 

solului (agricultură de 

subzistenţă, păşunat), 

-impact pe termen lung 

prin ocuparea unei părți 

semnificative din 

terenurile localității cu 

case și alte construcții 

gospodărești; 

-ocuparea terenului va 

afecta solul dar vor fi 

utilizate terenurile funcție 

de clasarea geotehnică și 

se vor lua măsuri de 

stabilizare și fixare a 

terenurilor degradabile 

prin împăduriri și alte 

lucrări. 

Biodiversitate și 

peisaj 

-condiţiile actuale vor 

prevala pe termen lung 

-impact negativ pe 

termen scurt şi mediu 

ca urmare a ocupării 

terenului cu construcții 

și infrastructura 

specifică intravilanului; 

-peisajul se va schimba 

ireversibil prin extinderea 

intravilanului; 

-extinderea intravilanului 

va avea un impact 

negativ mai ales în 

etapele de construcţie, 

situaţie care se va 

ameliora după extinderea 

spațiilor verzi. 

-peisajul actual în zonele 

pentru care se propune 

extinderea 

intravilanului nu are o 

valoare ecologică 

semnificativă 

Aspecte socio-

economice 

-impact negativ asupra 

locurilor de muncă şi a 

trendului investiţiilor 

actuale, generat de 

epuizarea terenurilor ce 

pot fi ofertate celor ce 

doresc să-și 

construiască locuințe de 

vacanță 

-investiţii locale 

semnificative, creare 

locuri de muncă, 

determinând 

îmbunătăţirea 

condiţiilor socio-

economice pe termen 

scurt și mediu 

-extinderea intravilanului 

conferă condiții propice 

pentru dezvoltarea socio-

economică a localității; 

Patrimoniul 

cultural 

- promovarea 

insuficientă a lăcașului 

de cult ”Pogorârea 

Sfântului Duh"–cea mai 

mare biserica romano-

catolică din țară și a situl 

arheologic ”la Siliște”. 

- încurajarea dezvoltării 

agroturismului; 

- posibilitatea de 

extindere a unor noi 

activități generatoare de 

profit la bugetul local. 

 - promovarea mai 

puternică a 

monumentelor 

generează un aflux 

mai mare de turiști și 

deci și o dezvoltarea 

socio-economică. 



 

CAPITOLUL 10. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA 

EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PUG 

Așa cum reiese din evaluarea potenţialelor efecte asupra mediului implementarea 

obiectivelor Planului Urbanistic General nu va genera efecte semnificative negative. În acelaşi 

timp, implementarea P.U.G.-ului poate sa aducă importante schimbări de natura economică sau 

socială comunei Tămășeni. Relansarea puterii economice a comunei Tămășeni se poate realiza 

prin: 

 dezvoltarea comunei pe baza unui sistem polinuclear care va asigura accesul omogen al 

populaţiei către instituţiile de interes public şi servicii; 

 eficientizarea sistemului de circulaţii rutiere şi pietonale, încurajarea utilizării 

transportului prin mijloace alternative, încurajarea utilizării spaţiului public şi valorificarea   

cadrului natural prin creşterea accesibilităţii sale; 

 promovarea unui mediu economic durabil bazat pe unităţi industriale mici şi mijlocii şi 

servicii;  

 mărirea suprafeţelor de spaţii verzi şi asigurarea accesului uniform dinspre zonele de 

locuire; 

 protejarea elementelor de patrimoniu natural şi cultural. Crearea unui specific al comunei 

prin corelarea indicatorilor urbanistici, creşterea procentului de spaţii verzi cu regim privat, 

impunerea prin regulament de materiale, finisaje, mobilier urban ce vor fi utilizate pentru 

dezvoltarea viitoare a comunei. 

Efectele implementării P.U.G.-ului trebuie monitorizate de administrația publică printr-o 

consecventă urmarire a aplicării măsurilor stabilite. Implementarea obiectivelor planului necesită 

eforturi financiare considerabile. Determinantă în implementarea P.U.G-ului va fi capacitatea 

administrației publice locale de a accesa fonduri comunitare (judetene, regionale, naţionale sau 

europene). 

 

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu prin respectarea următoarelor măsuri:  

1. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „AER" 

Principalele surse de emisii atmosferice rezultate ca urmare a implementării planului sunt 

surse staţionare de ardere asociate încalzirii spaţiilor rezidenţiale, comerciale şi institutionale, 

precum şi surse mobile (trafic rutier, spaţii parcare). 

Pentru limitarea emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic se vor lua următoarele măsuri 

generale: 

-  obiectivele existente să fie supuse reevaluării din punct de vedere al emisiilor, 

obținându-se pentru acestea autorizaţia de mediu, eventual reautorizarea pentru cele care 

dispun deja de acest document; 

- orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu potenţial redus de poluare sau 

nepoluante; 

- utilizarea de tehnologii moderne, nepoluante; 

- reducerea emisiilor de aerosoli cu conţinut de carbon, oxizi de carbon, aldehide şi cetone, 

prin introducerea gazului metan; 

- reabilitări de drumuri şi modernizarea reţelei rutiere prin asfaltare sau pietruire; 

- realizarea unui program de întreţinere periodică a carosabilului şi a căilor pietonale în 

vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de traficul intens; 

- se vor extinde zonele verzi, în acest scop, la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru 

obiective noi, se va impune şi respecta suprafeţele minime de spaţii verzi şi plantate, conform 

prevederilor legale din regulamentul general de urbanism. 

 

2. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „APA" 

Respectarea avizului de gospodărire a apelor pentru P.U.G. al comunei Tămășeni, ce va fi 

emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț. Alte măsuri prevăzute pentru protejarea 

factorului de mediu apa: 

- indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate ce vor fi evacuate în receptorii naturali de 

pe teritoriul comunei, se vor încadra în limitele impuse prin HGR. nr.188/2002, Anexa 3 -                 

NTPA 001/2005, modificata şi completata cu HG nr.352/2005; 

- dimensionarea extinderilor reţelelor de apă şi canalizare se va face în conformitate cu 

planul de extindere a zonei; 

- racordarea consumatorilor individuali la reţelele de alimentare cu apă se va realiza numai 

dupa execuţia si punerea în funcţiune a sistemului de canalizare; 



 

- se impune instituirea unor zone de protecţie în lungul cursurilor de apă existente şi zone 

cu restricţii de construire; 

- precizarea în documentaţiile de urbanism ulterioare adoptării P.U.G.-ului a restricțiilor la 

regimul construcţiilor ținându-se cont de limitele de inundabilitate; 

- amplasarea de lucrări şi construcții în albiile majore inundabile ale cursurilor de apă, în 

zonele de protecţie ale cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărirea apelor şi a altor lucrări 

hidrotehnice, se va realiza numai după delimitarea zonelor de protecţie şi cu acceptul autorităţii 

de gospodărirea apelor, respectându-se normele legale în vigoare; 

- pentru toate lucrările de investiţii la nivel local al comunei, ce vor avea legatură cu apele 

(foraje pentru alimentarea cu apa, reţele de aducţiune, reţele de distribuţie a apei potabile, 

reţele de canalizare, staţii de epurare, lucrări de aparari de maluri etc), se vor solicita, în mod 

obligatoriu, avize de gospodarire a apelor pe baza unor documentaţii tehnice întocmite conform 

normativelor în vigoare; orice lucrări de traversare a albiei cursurilor de apa se vor realiza 

numai cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a apelor în situaţia unor debite mari; 

- pe perioada execuției lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcții, a 

deșeurilor în albie și pe malul cursurilor de apă, precum și extragerea balastului din albie. 

 

3. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE 

SUBTERANE" 

- se va realiza pentru toate strazile reţele de canalizare pentru evitarea poluarii freaticului 

cu ape uzate din gospodăriile individuale; 

- se va face dimensionarea extinderilor reţelelor de apa şi canalizare în conformitate cu 

planul de extindere a zonei;  

- se va realiza delimitarea exactă a zonelor de protecție sanitară pentru surse de apa, 

stații tratare apă, stații de epurare, cimitire şi urmărirea respectării acestora, conform                      

HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecţie sanitară şi hidrogeologică; 

- se va interzice realizarea construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă 

și în zonele inundabile; 

- se va interzice depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate; 

- se va interzice crearea unor noi depozite necontrolate de deşeuri pe teritoriul 

administrativ; 

- se va implementa sistemul de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri de la 

populaţie, în vederea atingerii obiectivelor naţionale privind gestiunea deşeurilor respectiv: 

reducerea cantităţilor de deseuri biodegradabile, colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje, 

reducerea cantităților de deșeuri de echipamente electrice, electronice prin reciclare și 

valorificare, gestionarea corespunzatoare a uleiurilor uzate, acumulatorilor și anvelopelor uzate, 

gestionarea altor tipuri de deșeuri conform prevederilor legale specifice; 

- autoritățile locale vor trebui să respecte termenele stabilite în Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor Neamț; 

- se va asigura managementul deşeurilor prin colectarea selectivă la sursă sau la rampă și 

educarea cetăţenilor pentru reducerea cantităţilor de deşeuri; 

- se va realiza colectarea deşeurilor printr-un operator de salubritate autorizat, potrivit 

legii; 

 - Primăria comunei Tămășeni este responsabilă de neutralizarea cadavrelor de animale 

provenite din gospodariile crescătorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe 

teritoriul unitatii administrative teritoriale respective pentru care nu se poate identifica 

proprietarul (Ordonanta nr. 47/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 73/2006, art. 9, 

alin.2.). În acest sens, pentru colectarea cadavrelor de animale în condiții salubre, comuna 

Tămășeni, are încheiat cu societatea SC PROTAN ROMAN SA, contractul nr. 4536/14.07.2015 

pentru preluarea leșurilor de animale direct din curtea oamenilor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „VEGETAŢIE ŞI AȘEZĂRI 

UMANE" 

- se va respecta zona de protecţie a monumentelor istorice delimitate prin P.U.G, ca 

urmare a studiilor de specialitate întocmite prin grija Direcţiei monumentelor istorice, se 

interzice realizarea de constructii care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau 

amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa specificului rural existent 

sau afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia; 

- Primăria va răspunde pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea 

densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a amenajarilor 

peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

- se vor realiza perdele verzi de protecţie pentru zonele incompatibile funcţional şi cimitire; 

- se va impune amenajarea de spaţii verzi în interiorul zonelor construite; 

- suprafeţele de spaţiu verde prevăzute prin PUG vor fi amenajate şi întreţinute 

corespunzător;  

- se va menţine în extravilan suprafața de pădure şi se va impune respectarea zonei de 

protecţie, conform legislaţiei în vigoare;  

- se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile 

legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului şi a efectelor negative asupra sănătaţii 

populaţiei;  

- se vor respecta distanțele de protecţie stabilite conform Ordinului nr. 536/1997, 

respectiv 50 m faţă de împrejmuirea cimitirelor. 

 

5. Măsuri în ZONELE CU RISCURI NATURALE 

  □ Măsuri pentru reducerea riscului seismic 

- se vor pune în siguranţă construcţiile care prezintă pericol de instabiliate şi care 

adăpostesc un număr important de oameni; 

- se vor crea spaţii tampon pentru adăpostirea provizorie a locatarilor, în cazul necesităţii 

părăsirii temporare a locuințelor, pe timpul executării lucrărilor de intervenție, inundații sau în 

caz de cutremur; 

- se vor inventaria și expertiza clădirile cu risc la un seism de intensitate mare; 

- se va completa cadrul organizatoric pentru luarea măsurilor de urgență post-seism; 

- se vor lua măsuri de îmbunătăţire a informarii populaţiei şi a factorilor de decizie la 

nivele diferite (local și central) asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic și de 

măsurile de reducere a acestuia. 

 Categoriile de cladiri cele mai vulnerabile, în cazul unui cutremur de intensitate mare sau 

foarte mare, o reprezintă: 

- construcțiile executate între 1950 si 1976, conform normelor de proiectare în vigoare în aceea 

perioadă, ce prevedeau forțe seismice mai reduse; 

- clădirile joase din zidărie și alte materiale locale, executate tradițional fără control tehnic 

specializat. 

 Majoritatea acestor tipuri de clădiri constituie prioritate absolută la intervenție. 

 Diminuarea vulnerabilității seismice a construcțiilor existente se poate realiza prin acțiuni 

de intervenție și consolidare. 

 În ceea ce privește modul de utilizare a terenurilor, a amplasării construcțiilor care 

urmează a fi cuprinse în planurile de urbanism, nu sunt identificate reglementări pe plan 

internațional care să impună restricții de autorizare și amplasare a unor construcții. 

 Specialiștii, prin măsuri adecvate de evaluare a efectelor seismelor și prin estimarea cât 

mai exactă a efectelor condițiilor locale de amplasament (studii, investigații geotehnice și 

geofizice, investigații seismice) printr-o proiectare la standarde internaționale, utilizare de 

materiale de calitate și sisteme moderne, pot executa toate tipurile de construcții. 

 

□ Măsuri pentru diminuarea efectelor inundațiilor în zonă 

 Pentru cursurile de apă existente în teritoriul administrativ al comunei Tămășeni se va 

respecta zona de protecţie pentru cursurile de apă impuse de Apele Române. Se vor decolmata 

cursurile de apă din zonă. Se vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient. 

Se vor executa lucrări de regularizare/indiguiri a râurilor acolo unde sunt necesare.  

 

 

 



 

□ Măsuri pentru zone afectate de alunecări de teren 

 Pentru zonele cu probabilitate medie de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc 

ce apar la amplasarea construcţiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări: 

- amplasarea construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilităţii 

versantului la încercările suplimentare create de construcţii; 

- se vor proiecta construcţii uşoare; 

- nu se vor executa lucrări de săpături de anvergură pe versant (şanţuri adânci, platforme, 

taluze verticale, umpluturi etc);  

- se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de sprijin care vor 

fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;  

- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpături;  

- se vor dirija apele din precipitaţii prin rigole bine dimensionate şi dirijate astfel încât să 

nu producă eroziuni;  

- se vor planta arbori la o distanţă corespunzătoare faţă de construcţiile ce urmează a se 

executa. Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate şi cele improprii de construit se va 

avea în vedere împădurirea lor. 

 

6. Măsuri PSI şi de evitare a riscurilor unor accidente 

- asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare; 

- montarea conductelor și a cablurilor electrice, conform normelor în vigoare. 

 

7. Măsuri de supraveghere şi control a factorilor de mediu 

- extinderea zonelor verzi şi plantate;  

- reabilitări şi modernizări de drumuri;  

- realizarea extinderii reţelei de alimentare cu apă; 

- realizarea extinderii reţelei de canalizare și a stației de epurare ape uzate; 

- extindrea sistemului de alimentare cu gaze naturale; 

- stabilirea de zone de protecţie sanitară; 

- instaurarea unui regim strict privind destinaţia terenurilor; 

-  interdicţia de construire pe terenuri forestiere; 

- interdicţia realizării de construcţii care depreciază peisajul; 

- obligativitatea respectării regimului de administrare a monumentelor naturii; 

- delimitarea prin P.U.G. a zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi de arhitectură şi 

a siturilor arheologice; 

- stabilirea de reguli privind realizarea de construcţii în zonele expuse la riscuri naturale. 

Monitorizarea implementarii planului, din punct de vedere al impactului asupra calităţii 

factorilor de mediu, nu va putea sa fie facută, în exclusivitate de titular datorită lipsei 

mijloacelor tehnice necesare. Urmărirea în timp a calității factorilor de mediu va trebui să se 

realizeze în colaborare cu instituții ale statului, de profil, cu personal calificat. Monitorizarea 

titularului de plan se va referi numai la acele activităţi ce pot fi cuantificabile ca valori, cantităţi 

şi timp de execuţie. 

Primaria comunei Tămășeni va depune anual, până la sfârşitul primului trimestru al 

anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele "Programului de monitorizare" la Agenția 

Regională pentru Protectia Mediului. 

Plecând de la obiectivele Planului Urbanistic General al comunei Tămășeni şi de la 

acţiunile specifice care rezultă din obiectivele P.U.G., este prezentată o propunere de 

monitorizare a modului de aplicare a P.U.G. şi a efectelor aferente aplicării acestuia. 

 

 



PROGRAM DE MONITORIZARE 
Obiective generale Obiective specifice Ţinte Indicatori de monitorizare si 

evaluare 

Competenţă 

SOL, SUBSOL ŞI APA SUBTERANĂ 

Reducerea  impactului 

asupra calităţii solului şi 

a apelor subterane 

datorat emisiilor de 

poluanţi din activităţile 

industriale 

 

 

Prevenţia poluării 

solului şi a apelor 

freatice în zonele 

industriale 

Modernizarea şi exploatarea 

corespunzătoare a instalaţiilor 

tehnologice a unităţilor 

industriale, sau reducerea 

activităţii inclusiv închiderea 

unităţilor neconforme 

Surse de emisii necontrolate 

identificate; 

Valoarea investiţiilor în 

echipamente/măsuri pentru 

reducerea poluării solului şi/sau 

apelor; 

Evoluţia calităţii solului şi a apelor 

subterane (pe indicatori specifici 

pentru fiecare zonă identificată). 

AL 

APM, 

ARPM 

GM 

SGA 

Diminuarea emisiilor de 

poluanti şi autorizarea 

agenţilor economici care 

desfăşoară activităţi cu 

impact semnificativ asupra 

mediului  

Remedierea solurilor si a 

apelor subterane în 

arealele afectate de 

poluarea rezultata din 

emisii de poluanti din 

activitățile industriale 

Încadrarea concentraţiilor de 

emisii de poluanţi în normele 

legislaţiei de mediu 

Număr de analize; Indicatori de 

calitate urmăriţi; Frecvenţa 

depăşirilor CMA; Număr de 

autorizaţii eliberate / revizuite; 

Suprafeţe reabilitate; Evoluţia 

nivelulului concentraţiilor de 

poluanţi; 

AL 

APM 

GM 

OSPA  

SGA 

ONG 

Diminuarea gradului de 

poluare a solului si 

apelor subterane cu 

nitrați și nitriți 

Stabilirea și punerea în 

aplicare a normelor si 

conditiilor tehnice privind 

colectarea, transportul, 

împrastierea si/sau 

valorificarea dejectiilor 

animaliere de la fermele 

zootehnice 

Aplicarea HG 1285/2003 

privind implementarea 

Programul national de 

restructurare a fermelor 

avicole; 

Aplicarea codului celor mai 

bune practici agricole. 

Cantități de deșeuri colectate; 

Cantități de deșeuri reutilizate; 

Cantități de deșeuri 

eliminate/tipuri;  

Valoarea investițiilor; 

AL 

APM 

GM 

OSPA 

ONG 

Reducerea impactului 

asupra mediului ca 

urmare a exploatarii 

balastului din terase. 

Exploatarea balastului cu 

respectarea tuturor 

normelor specifice privind 

exploatarea substantelor 

minerale utile. 

Respectarea normelor 

specifice privind exploatarea 

substantelor minerale utile; 

Reconstructia ecologica a 

zonelor la finalizarea lucrarilor 

de exploatare a balastului 

Exploatare în conformitate cu 

normele existente; Suprafața 

reabilitată și redată în circuit; 

Număr de contravenții aplicate 

pentru nerespectarea modului de 

exploatare sau a actelor de 

AL 

APM 

GM 

OSPA 

SGA 

IJRM 



 

conform actelor de 

reglementare emise si a 

normelor nationale în vigoare. 

reglementare; Număr de depășiri 

ale CMA. 

Întretinerea lucrărilor de 

îmbunatățiri funciare 

Reabilitarea lucrarilor de 

îmbunatățiri funciare 

Aducerea lucrărilor de 

îmbunatățiri funciare la 

parametrii optimi 

Lungimi canale decolmatate; 

Valoare investiție; 

SNIF 

AL 

SGA 

AER 

Reducerea poluării 

atmosferei rezultat din 

traficul auto în mediul 

urban 

Reducerea nivelului de 

poluare a atmosferei 

asociat traficului rutier pe 

arterele principale ale 

zonelor urbane din 

comună 

Protecția sanătății umane prin 

reducerea emisiilor de 

poluanți din traficul rutier 

Km de rețea stradală reabilitată;  

mp plombări și covoare asfaltice; 

soluții de fluidizare a traficului;  

procente de reducere a 

concentrațiilor imisiilor de SOx, 

NOx, CO și metale grele;  

procente de reducere a 

concentrațiilor imisiilor de Pb;  

Număr de acțiuni de 

conștientizare/cetățeni instruiți. 

AL 

APM 

GM 

DSP 

Îmbunătățirea calității 

aerului în mediul urban, 

ardere prin reducerea 

emisiilor de noxe 

rezultate din instalațiile 

de încălzire. 

Reducerea poluării aerului 

datorită arderii 

combustibililor solizi în 

instalațiile de încălzire; 

Reducerea emisiilor 

atmosferice din instalațiile de 

ardere 

Procente de reducere a 

concentratiilor de SO2, CO, NOx, 

CO2; 

Volum de combustibil ars/tip/zona 

/an; Sume alocate/an; Nr. locuitori 

deserviti de sistemul centralizat; 

Masuri de reducere (centrale de 

bloc, zonale, etc.); Sume atrase; 

Numar de penalitati aplicate/ 

valoare; 

Autorizatii emise/revizuite; Date de 

monitorizare colectate; 

Număr de activități de conștientizare 

a populației realizate. 

AL 

APM 

GM  

DSP 

APA 

Asigurarea resurselor 

suficiente de apă 

potabilă în comună 

Extindere sistem de 

alimentare cu apă 

Creșterea numărului de 

beneficiari ai sistemului 

centralizat de distribuție a 

apei potabile 

Lungime lucrări efectuate; Valoarea 

investițiilor; Lungime rețele de 

distribuție; Debit de apă potabilă 

asigurat; Număr branșamente la 

rețeaua de distribuție apă potabilă; 

AL 

SGA 

DSP 



 

Cantități de apă potabilă distribuită; 

Indicatori de calitate ai apei. 

Asigurarea unui sistem 

de monitorizare a 

calității apei din surse 

individuale de alimentare 

Asigurarea parametrilor de 

potabilitate a apei 

provenite din sursele 

individuale. 

Eliminarea cazurilor de 

îmbolnavire datorate 

consumului apei din surse 

individuale neconforme 

Număr de analize realizate; 

Indicatori fizici calitativi ai apei; 

Indicatori chimici calitativi ai apei; 

Indicatori bacteriologici ai apei; 

Evoluția în timp a acestor indicatori. 

AL 

SGA 

DSP 

Asigurarea sistemelor de 

canalizare și epurare  

 

Extinderea sistemului de 

colectare a apelor uzate 

menajere  

 

Epurarea 

corespunzatoare a apelor 

uzate menajere provenite din 

aglomerările umane 

 

Valoarea investițiilor; Debite de apă 

uzată epurată; Indicatori 

fizicochimici și bacteriologici ai 

apelor uzate epurate; 

Nr. de gospodării branșate la 

sistemul de colectare și epurare a 

apelor/an; Număr de bazine 

vidanjabile; Calitatea cursurilor de 

apă amonte și aval de sistemele de 

epurare calitatea apelor subterane. 

AL 

SGA 

DSP 

Epurarea 

corespunzatoare a apelor 

uzate rezultate din 

activitățile industriale. 

Crearea capacității de 

epurare a apelor uzate 

provenite din activități 

industriale. 

Reducerea cantităților de 

poluanți evacuate în emisari; 

Protecția utilizatorilor de apă 

din aval. 

Evoluția volumelor de ape uzate 

evacuate în emisari; Evoluția 

indicatorilor de calitate a apei din 

emisari. 

AL 

SGA 

DSP 

GM 

Implementarea unui 

sistem de informare a 

consumatorilor asupra 

calității apei destinate 

consumului conform 

Directivei privind 

calitatea apei destinate 

consumului uman 

Accesul publicului la 

informația privind calitatea 

apei potabile și relația cu 

sănătatea 

Protejarea stării de sănătate a 

populației prin asigurarea 

calității apei potabile 

Parametrii fizico-chimici și 

bacteriologici de calitate ai apei 

potabile; Nr. de informări a 

populației/luna /an. 

AL 

DSP 

Reducerea riscurilor 

legate de existența unor 

zone posibil a 

fi afectate de inundații 

Reducerea riscurilor 

legate de existența unor 

zone posibil a fi 

afectate de inundații, 

prin amenajarea 

corespunzatoare a 

cursurilor de apă 

Realizarea lucrărilor de 

amenajare și protecție 

împotriva inundațiilor pe 

cursurile de apă 

Număr de lucrări ; 

Valoarea lucrărilor; 

Nr. de gospodării posibil afectate; 

Nr. de gosopodării protejate în urma 

lucrărilor realizate; 

AL 

SGA 

 



 

DEŞEURI 

Managementul integrat 

al deșeurilor 

Eliminarea riscurilor 

pentru mediu și 

sănătatea umană datorită 

gestiunii deșeurilor 

menajere și urbane 

nepericuloase. Colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

Reducerea poluării 

factorilor de mediu 

datorită gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor de ambalaje 

Implementarea unui sistem de 

colectare și transport a 

deșeurilor fară riscuri pentru 

populație și mediu; Aplicarea 

prevederilor legale (HG 

349/2002, OM 1190/2002 

referitoare la gestionarea 

ambalajelor și la raportarea 

datelor referitoare la 

ambalaje). 

Număr de sisteme de colectare 

selectivă și transport a deșeurilor 

implementate; Evoluția volumului de 

deșeuri menajere depuse în 

depozitul ecologic; 

Evoluția volumului de deșeuri 

reciclabile colectat/ reutilizat/ 

eliminat; 

Evoluţia volumului de ambalaje 

colectat/depozitat/ reciclat. 

AL 

ARPM  

APM 

GM 

AgEc 

 

 

Recuperarea deșeurilor 

valorificabile rezultate din 

demolări 

Implementarea unui sistem 

adecvat de gestionare a 

deșeurilor rezultate din 

demolări 

Cantități de deșeuri 

colectate/valorificate; Număr de 

stații de sortare a deșeurilor 

rezultate din demolări; 

Evoluția suprafețelor ocupate cu 

deșeuri din demolări. 

AL 

AgEc 

Reducerea poluării 

factorilor de mediu 

datorită gestionarii 

necorespunzătoare a 

bateriilor uzate, 

anvelopelor uzate, 

uleiurilor uzate și 

materialelor contaminate 

cu ulei 

 

 

Colectarea, reciclarea 

și eliminarea 

corespunzatoare a 

anvelopelor uzate 

Implementarea unui 

sistem corespunzător de 

gestionare a anvelopelor 

uzate 

Cantități de deșeuri din 

anvelope colectate și eliminate/an; 

Numărul agenților economici 

autorizați pentru desfășurarea 

activităților de depozitare/eliminare 

a anvelopelor uzate. 

AL 

APM 

Colectarea și eliminarea 

corespunzătoare a 

bateriilor și a 

acumulatorilor uzați. 

Respectarea prevederilor 

legale privind preluarea 

bateriilor/acumulatorilor uzați 

de către agenții economici 

care comercializează aceste 

produse 

Cantități de deșeuri colectate și 

eliminate; 

Numărul agenților economici 

autorizați pentru desfășurarea 

activităților de depozitare/ eliminare 

a bateriilor și acumulatorilor uzați. 

AL 

APM  

AgEc 

Colectarea selectivă a 

deșeurilor DEEE; 

Monitorizarea și controlul 

modului de eliminarea a 

depozitării deșeurilor 

(inclusiv deșeuri 

periculoase și DEEE) 

Reducerea cantității de 

deșeuri periculoase; 

Colectarea și eliminarea DEEE-

urilor. 

Cantitate de deșeuri colectate/an 

Cantitate de deșeuri eliminate/an 

AL 

APM 

GM 

AgEc 

Asigurarea gestionării 

corespunzatoare a 

Reducerea poluării 

factorilor de mediu 

Implementarea unui sistem de 

gestionare a deșeurilor 

Număr de agenți economici 

Monitorizați; 

AL 

AgEc  



 

cadavrelor de animale si 

a deseurilor provenite 

din zootehnie si industria 

de procesare a cărnii. 

datorită gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor din zootehnie și 

din activități de procesare 

a cărnii 

specifice rezultate din 

zootehnie și din activități de 

procesare a cărnii. 

Număr de sisteme de 

gestionare corespunzătoare 

a deșeurilor animaliere 

implementate; 

Nr. de penalități aplicate. 

APM  

GM 

DSP 

DSV 

Asigurarea gestionării 

corespunzătoare a 

deșeurilor din 

prelucrarea lemnului 

Reducerea poluării 

factorilor de mediu 

datorită gestionării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor provenite din 

activități de prelucrare a 

lemnului. 

Implementarea sistemelor de 

management a deșeurilor de 

lemn, la nivelul societăților 

producătoare din comună. 

procent de scădere a concentratiilor 

de poluanti specifici în imisii, față de 

concentrațiile actuale; procent de 

scădere a cantităților de deșeuri 

abandonate în depozite 

necontrolate. 

AL 

APM  

AgEc 

GM 

DS 

ONG 

ZGOMOT 

Reducerea poluării fonice 

în lungul căilor rutiere 

Reducerea poluării fonice 

în lungul căilor rutiere 

Realizarea unor perdele și 

aliniamente de vegetație 

pentru protecție de-a lungul 

căilor rutiere 

km de aliniamente realizate; km de 

parapeți antifonici realizați; 

Evoluția valorilor măsurate înainte și 

după implementarea măsurilor. 

AL 

GM 

AgEc 

ONG 

PATRIMONIU NATURAL ȘI CONSTRUIT 

Creșterea gradului de 

implicare a comunității și 

a administrației publice 

locale în protejarea și 

conservarea siturilor 

naturale, istorice și 

culturale 

Protejarea și conservarea 

siturilor naturale, istorice 

și culturale 

Conservarea identității 

arhitectonice din comuna 

Tămășeni prin managementul 

optim de reabilitare si 

reconsolidare a tututor 

monumentelor istorice si de 

cult  

Urmărirea în timp a conservării 

arhitecturale 

DCCPN 

Realizarea unui sistem 

integrat de monitorizare 

a ariilor naturale 

protejate 

 

 

Examinare floristică sau 

faunistică generală, 

apariția sau frecvența 

speciilor amenințate 

Fauna: observare vizuală, 

capcane sau sisteme de 

prindere, studii de specialitate 

Flora: observare vizuală, 

studii de specialitate 

Nu este cazul DCCPN 

Realizarea bazei de date 

pentru speciile de interes 

științific din zonele 

protejate 

Inventarierea speciilor de 

interes științific și a 

habitatelor 

Nu este cazul DCCPN 

 

 



 

SĂNĂTATE 

Eficientizarea sistemului 

de monitorizare a 

efectelor asupra sănătății 

umane, ca urmare a 

expunerii la poluanții din 

mediu. 

Monitorizarea efectelor 

asupra sănătății umane a 

poluării factorilor de 

mediu. 

Realizarea unei baze de 

date privind sănătatea 

populației în relație cu 

mediul. 

Baza de date actualizată; 

Asigurarea accesului publicului la datele privind 

starea de sănătate a populației. 

 
Instituţiile competente implicate în Programul de Monitorizare sunt: 

 administraţia publică locală  (AL)  (Primăria, prin departamente specializate); 

 instituţii publice descentralizate din judeţul Neamț, desemnate prin cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare, respectiv: 
 

- Agentia Regională pentru Protectia Mediului Neamț (ARPM – Bacău), 

- Agentia pentru Protectia Mediului Neamț (APM), 

- Garda de Mediu Neamț (GM), 

- Direcţia pentru Sănătate Publică Neamț (DSP), 

- Direcţia de Sănătate Veterinară Neamț ( DSV), 

- AN APELE ROMÂNE: Sucursala de Gospodărire a Apelor Neamț (SGA), 

- Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Neamț (DS), 

- Direcția de cultură, culte şi patrimoniu național a județului Neamț (DCCPN), 

- Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamț (OSPA), 

- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Compartimentul de Inspecţie Teritorială Neamț (IJRM) 

- Secția de Drumuri și Poduri Neamț (DDP) 

 Mediul de Afaceri – Agenți Economici (Ag Ec) cu un rol de solicitant sau executant a serviciilor, lucrărilor de mediu. 

- Administratia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Judeţul Neamț 

 Agenţi economici a căror activitate influenţează oricare dintre componentele de mediu ale zonei studiate prin plan 

- Societate Civilă - ONG cu un rol sau interes de mediu în localitate/zonă. 

 



CAPITOLUL 11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

 

Lucrarea reprezintă Raportul de mediu pentru evaluarea strategică de mediu a Planului 

Urbanistic General al comunei Tămășeni, judeţul Neamț. Raportul de mediu a fost întocmit în 

conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de mediu pentru 

planuri şi programe. 

Planul Urbanistic General cuprinde obiectivele de dezvoltare pentru comuna Tămășeni. 

 Titularul planului este Primăria comunei Tămășeni.  

Scopul PUG îl reprezintă dezvoltarea comunei, corelată cu potenţialul zonei, necesităţile 

populației şi programe regionale şi naționale. 

Dintre principalele obiective urmărite în elaborarea actualizării Planului Urbanistic 

General al comunei Tămășeni, județul Neamț menţionăm: 

□ Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;Optimizarea relaţiilor localităţilor cu 

teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii; 

□ Valorificarea potenţialului uman, economic şi natural; 

□ Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 

□ Stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 

□ Stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii; 

□ Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; 

□ Evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor; 

□ Delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică; 

□ Corelarea dezvoltării localităţii cu prevederile cuprinse în documentaţiile superioare de 

urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate; 

□ Preîntâmpinarea şi eliminarea disfuncţiilor identificate prin analiza situaţiei existente la 

nivelul cadrului antropic, natural şi socio-economic al comunei; 

□ Îmbunătăţirea calităţii mediului de trai prin extinderea şi modernizarea sistemului de 

circulaţii rutiere şi pietonale, încurajarea mijloacelor de transport alternative, ecologice, 

sporirea accesibilităţii dintre zonele de locuire şi zonele de interes public; 

□ Modernizarea echipării edilitare prin extinderea celor existente şi propunerea, acolo unde 

este cazul, de obiective edilitare; 

□ Protejarea resurselor naturale prin limitarea extinderii teritoriului intravilan al comunei, 

încurajarea creşterii densităţii de locuire, protejarea zonelor ce prezintă riscuri naturale şi 

antropice; 

□ Valorificarea elementelor de potenţial şi resursele locale existente; 

 

Documentaţia P.U.G. va fi însoţită de Regulamentul Local de Urbanism, care cuprinde 

toate reglementările prevăzute de lege şi de noul P.U.G. elaborat. 

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind 

norme obligatorii pentru autorizarea construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atât în 

intravilan cat şi în extravilan, în limita teritoriului administrativ al comunei Tămășeni. 

Planul Urbanistic General crează cadrul pentru activităţi şi proiecte noi, integrează 

prevederi punctuale referitoare la comuna Tămășeni cu alte planuri şi programe, după cum 

urmează: 

□ Planul de amenajare a teritoriului naţional, toate secțiunile aprobate (Secţiunea 1 — Căi 

de comunicaţii; Secţiunea 2 — Apa; Secţiunea 3 — Zone protejate, naturale şi construite; 

Secţiunea 4 — Reţeaua de localităţi; Secţiunea 5 — Zone de riscuri naturale); 

□ Planul de amenajare a teritoriului Judeţului Neamț; 

□ Planul de Dezvoltare Durabilă a judeţului Neamț; 

□ Strategia de dezvoltare a infrastructurii de drumuri şi poduri judeţene; 

□ Sistem de Management Integrat al Deşeurile - Plan de Investiţii pe termen Lung - Judeţul 

Neamț; 

□ Planul judeţean de gestionare a deşeurilor; 

□ Prevederile legislaţiei privind monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul 

cultural local; 

□ PLAM pentru județul Neamț este complementar celorlalte activităţi de planificare ale 

autorităţilor judeţene şi reflectă opinia publicului în ceea ce priveşte problemele prioritare 

de mediu. 

 



 

Raportul de mediu a urmărit să evalueze impactul pe care îl va avea implementarea 

fiecărui obiectiv din P.U.G. asupra mediului şi de a stabili măsuri de contracarare a oricărui 

posibil efect negativ. Pentru factorii de decizie din administraţia publică a comunei Tămășeni, 

Raportul de Mediu este un instrument care împreună cu Planul Urbanistic General poate să 

sprijine fundamentarea deciziilor în implementarea unor proiecte care să reducă la minim 

impactul negativ al investitiilor, să întărească şi să accentueze aspectele pozitive ale dezvoltării 

urbanistice viitoare ale comunei Tămășeni. 

 Evaluarea strategică de mediu creaza bază pentru: 

□ creșterea eficienţei procesului decizional; 

□ realizarea unui management durabil din punct de vedere al mediului; 

□ întărirea sistemului de conducere şi a eficienţei instituţionale; 

□ evaluare mai corectă a proiectelor. 

Raportul de mediu, prin evaluarea facută, ajută la limitarea dintr-o faza incipientă a unor 

greşeli în ceea ce priveşte realizarea unor proiecte, evitându-se astfel cheltuielile suplimentare 

necesare remedierilor. Obiectivele prevăzute în P.U.G. au fost evaluate din punct de vedere al 

obiectivelor de mediu, s-au stabilit măsuri de contracarare/minimizare a oricărui efect negativ 

generat de implementarea obiectivelor planului. Evidenţierea riscurilor generate de 

neimplementarea măsurilor poate constitui baza pentru administraţia publică în alegerea 

priorităţilor în dezvoltarea urbanistică a comunei. 

Evaluarea a presupus mai multe etape în care s-a parcurs: 

□ analiza stării actuale a mediului în urma căreia s-au stabilit obiectivele de mediu 

relevante, evaluarea a presupus analizarea modului în care P.U.G. contribuie la atingerea 

obiectivelor; 

□ s-au analizat variantele posibile, inclusiv varianta "0" şi s-a concluzionat că 

varianta definitivă va avea un efect general pozitiv, mai bună, atat pentru mediu, cât şi din 

punct de vedere economic. 

Programul de monitorizare se bazează pe monitorizarea obiectivelor de mediu şi pe 

performanţă — se asigură controlul implementării şi eficacităţii măsurilor prevazute în P.U.G. 

care îşi propun să producă efecte pozitive asupra mediului. Monitorizarea implementarii P.U.G. 

va indica dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 

 

  ÎN CONCLUZIE, SE APRECIAZĂ CĂ IMPLEMENTAREA MĂSURILOR PROPUSE ÎN 

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL 

NEAMȚ VA AVEA UN EFECT POZITIV ASUPRA MEDIULUI ȘI VA DUCE LA DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A COMUNEI PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG. 
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