Analiza situaţiei actuale.
Capitolul 5 – PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI

5.1 Protecţia Mediului
5.1.1. Protecţia naturii şi a peisajului. Biodiversitatea, starea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Habitate naturale
Conform împărţirii Europei în regiuni biogeografice, judeţul Braşov se află la interferenţa a două
zone, alpină şi continentală.
Caracteristicile climei din ultima perioadă, cărora li se adaugă alternanţa perioadelor umede cu
cele secetoase nu au dezechilibrat evoluţia firească a habitatelor și nu s-au semnalat degradări
majore ale habitatelor.
Habitatele naturale în funcţie de zonele unde se găsesc
Habitate
Acvatice/de
mlaştină
Terestre

Starea de
conservare

Suprafaţa
(ha)

Bună

- păduri

Mlaştina Hărman

185.000

- Piatra Craiului
- zona mun. Braşov

119.980

- păşunile din zonele
alpine: Bucegi, Piatra
Craiului, Făgăraş,
Ciucaş, Piatra Mare

Bună
- pajişti alpine

Subterane
(peşteri)

Zone cu probleme

Bună

- zonele vizitabile

Cauze
- canalele de desecare
din zonă
- fenomenele de uscare
- atacurile dăunătorilor
- depozitarea deşeurilor
- păşunatul intensiv
- deficitul de apă din sol
- dejecţiile din zonele cu
stâne
- depozitarea deşeurilor
- turismul necontrolat

Flora şi fauna
La nivelul judeţului au fost identificate:
-

43 de tipuri de habitate,
230 de specii de păsări (dintre care 196 protejate conform legislaţiei în vigoare),
49 de specii de mamifere (27 cuprinse în OUG 57/2007 şi 16 în Directiva Habitate),
22 de specii de amfibieni şi reptile (20 cuprinse în OUG 57/2007 şi 14 în Directiva
Habitate),
6 specii de peşti (6 în OUG 57/2007 şi 5 în Directiva Habitate),
381 de specii de nevertebrate (31 în OUG 57/2007 şi 15 în Directiva Habitate).

Ecosistemele naturale şi seminaturale adăpostesc specii de floră şi faună sălbatică a căror
stare este direct legată de starea de sănătate a habitatelor.
Flora şi fauna salbatică nu au avut suferinţe majore. Dar pentru a cunoaşte în profunzime acest
aspect este necesar ca instituţiile specializate să realizeze studii aprofundate pentru a se şti
adevărata evoluție a speciilor din flora spontană şi a faunei sălbatice.

159

Analiza situaţiei actuale.
Capitolul 5 – PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
Situaţia zonelor naturale protejate
În conformitate cu prevederile legale, în judeţul Braşov există 32 de arii naturale protejate cu
o suprafaţă totală de 28.350 de hectare, reprezentând aproximativ 7% din suprafaţa judeţului.
Între aceste arii protejate se disting două parcuri naturale, Parcul Naţional Piatra Craiului şi
Parcul Natural Bucegi.
Începând cu anul 1999, respectiv 2004, Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Natural Bucegi
au administraţie proprie şi deţin planuri de management ce prevăd luarea unor măsuri stricte de
protejare a tuturor habitatelor şi a speciilor din interiorul parcurilor.
Ariile protejate din judeţul Braşov şi regimul de management în care se încadrează
Regim de management

Categorie
2
IUCN

Monumente ale naturii

III

Rezervaţii naturale

IV

Arii de protecţie specială
avifaunistică
Parcuri naţionale şi naturale
- Parcul Naţional Piatra
Craiului
- Parcul Natural Bucegi
Zone umede de importanţă
internaţională

II
V

Caracteristici
Conservarea unor elemente naturale cu valoare şi
semnificaţie ecologică, ştiinţifică şi peisagistică
Protejarea de habitate şi specii naturale importante sub
aspect floristic, faunistic, forestier, geologic, speologic,
paleontologic
Consevarea habitatelor specifice necesare protecţiei
speciilor de păsări migratoare sălbatice
Protejarea
şi
conservarea
unor
eşantioane
reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional,
precum
şi
ansambluri
peisagistice
în
care
interacţionează activităţile umane cu natura
Situri Ramsar

Alături de aceste arii protejate, în judeţul Braşov au fost declarate un număr de 24 de situri
Natura 2000, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Siturile Natura 2000 constituie zone pilot de conservare şi protejare a speciilor periclitate sau pe
cale de dispariţie. În cadrul acestora este necesar a se realiza evaluarea şi monitorizarea stării
biodiversităţii, precum şi adoptarea de măsuri de conservare.
Siturile naturale din județ sunt împărţite, conform celor două directive ale Uniunii Europene, în
două categorii: situri de protecţie specială avifaunistică (SPA) în număr de 7 în care
accentul se pune pe protecția avifaunei (păsări) și situri de importanţă comunitară (SCI) 17.

Dintre aceste situri, 12 au teritorii care se suprapun sau coincid cu arii protejate declarate la
nivel naţional. Sunt situri ce se găsesc numai în judeţul Braşov, dar sunt unele care se întind pe
suprafaţa a două sau mai multe judeţe.
Din cele 58 de unităţi administrativ teritoriale din judeţ, pe suprafaţa a 52 dintre acestea se
găsesc zone declarate situri „Natura 2000”.
Suprafaţa mare a siturilor, întinderea pe teritoriul a mai multor comune/orașe sau a mai multor
județe sunt factori ce influenţează negativ regimul de gestionare a siturilor.
În judeţul Braşov ariile naturale protejate şi siturile „Natura 2000” ocupă suprafeţe mari din
extravilanul (şi intravilanul) localităţilor (există cazuri de la 50% până la 100%) ceea ce
generează dificultăţi în armonizarea planurilor de dezvoltare socio-economică cu interesele de
conservare a speciilor.
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În ianuarie 2010 a avut loc prima sesiune de dare în custodie/administrare a siturilor naturale.
La nivelul județului au fost atribuite spre custodie 6 situri „Natura 2000”, în suprafaţă totală de
29.914,46 ha și 2 arii protejate de tip speologic cuprinzând un teritoriu de 50 de ha.
Administratorul/custodele sitului „Natura 2000”/ariei naturale protejate trebuie să realizeze
planul de management al zonei respective şi să aplice măsurile de protecţie şi conservare
necesare.
Pentru zonele naturale protejate (arii naturale protejate şi Situri Natura 2000) neatribuite până în
prezent în administrare sau în custodie, ar fi benefică preluarea de către administraţiile publice
locale sau de parteneriate între administraţii, parteneriate între administraţii publice locale –
ONG-uri.
(ANEXA1 prezintă Lista ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000 din judeţul Braşov ce
se atribuite în administrare/custodie de către Ministerul Mediului şi Pădurilor).
Este importantă identificarea și localizarea ariilor și siturilor naturale deoarece gestionarea lor
implică reguli de urbanism stricte ce au efect asupra dezvoltării localității în raza căreia se află
respectiva arie, precum și pentru întreg județul.
În momentul actual limitele suprafeţelor siturilor Natura 2000 nu se pot corela în hărţile
administrative (PUG, PUZ şi PUD) existente, ceea ce determină confuzii în documentaţiile
înaintate pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de mediu necesare, conform legislaţiei în
vigoare.
Avizele şi acordurile de mediu pentru obiective de investiţii situate pe suprafeţele ariilor naturale
protejate sau în proximitatea acestora se obţin conform Ordinului nr. 19 din 13 ianuarie 2010.
Această evaluare este obligatorie pentru orice plan/proiect, care poate afecta în mod
semnificativ aria naturală protejată de interes comunitar.
Conform reglementărilor legale, în teritoriul ariilor naturale protejate/siturile „Natura 2000”,
planurile/proiectele de dezvoltare ce se doresc a fi realizate au nevoie de avizul
administratorilor/custozilor de încadrare în planurile de management. În acest fel se încearcă
prevenirea efectelor negative asupra mediului/habitatelor și speciilor pe care le pot produce
respectivele investiții.
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale localităţilor, trebuie să fie în concordanţă cu prevederile
planurilor de management şi ale obiectivelor de protecţie şi conservare ale acestora.
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Sursa datelor: Compartimentul de Protecţia Mediului, Consiliul Judeţean Braşov
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5.1.2. Probleme de mediu
Problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării populaţiei şi de
procesele economice în general. O dezvoltare durabilă viabilă şi susţinută din punct de vedere
ecologic, este acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.
Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un echilibru optim al interacţiunii între
sistemele economic, uman, ambiental şi tehnologic, într-un proces dinamic şi flexibil de
funcţionare.
Problema de mediu este definită ca fiind relaţia dintre cauza şi efectul pe care aceasta îl
generează în mediu. Unde nu a fost posibilă o asemenea abordare, problema de mediu a fost
plasată între cauză şi efect, ea definind o stare de criză existentă.

Factorul de mediu AER
Calitatea aerului în judeţ
Poluarea aerului în judeţul Braşov rezultă, pe de o parte, din traficul rutier sau sursele mobile,
iar pe de altă parte, din sursele staţionare care sunt de fapt emisii din procesele de producţie
ale agenţilor economici, concentraţi în 4 zone: Braşov, Făgăraş, Codlea şi Victoria.

Monitorizarea calităţii aerului
Pe teritoriul judeţului Braşov, calitatea aerului este monitorizată direct de către agenţii economici
şi de către laboratorul Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) Braşov, prin reţeaua automată şi
reţeaua manuală de monitorizare a calităţii aerului.
În reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului (parte integrantă a reţelei naţionale de
monitorizare a calităţii aerului) se măsoară continuu poluanţii specifici: dioxid de sulf (SO 2), oxizi
de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10), ozon (O 3) şi
precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi p-xilen),
reglementaţi în legislaţia naţională care transpune Directiva Cadru 96/62/EC şi directivele fiică
(1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 2004/107/CE), toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen şi pxilen), iar în reţeaua manuală este monitorizat amoniacul şi pulberile sedimentabile
Cantităţile monitorizate ale emisiilor de noxe gazoase în anul 2009 (t/an)
SO2
9.222

NOx

NH3

12.391 1.658

COV

1

7.637

Cd
0,07

Metale grele conţinute tone/an
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
0,15
0,5 0,041
0,16
8,203

Zn
1,08

Sursa datelor: Inventarul emisiilor 2009, realizat după metoda Corinair

1

COV: Compuşi Organici Volatili
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Poluanţi organici persistenţi, gaze cu efect de seră, pulberi în suspensie în anul 2009
2

HAP
Dioxine
CH4
N2 O
Pulberi în
(kg)
(g)
(t)
(t)
suspensie (t)
2,64
172
1.349
242,5
1928
Sursa datelor: Inventarul emisiilor 2009, realizat după metoda Corinair

În municipiul Braşov și zona limitrofă o sursă importantă de poluare şi implicit de diminuare a
calităţii aerului este traficul rutier, intensitatea sa determinând momente în care apar picuri de
concentraţie pentru poluanţii specifici monitorizaţi – CO, NO, NO2, PM10, componente ale
smogului vehiculelor.
Aerul ambiental din zonele situate la periferia aglomerării are o calitate mai bună în raport cu
concentraţiile poluanţilor primari, dar apar vârfuri de poluare cu ozon datorită faptului că aici
sunt condiţii prielnice formării ozonului troposferic: intensitatea radiaţiei solare ridicată,
viteza vântului mică, temperatura ridicată şi/sau vânt din direcţii în care au existat concentraţii
mari de precursori.
Municipiul Braşov este zona monitorizată prin cele 5 staţii automate de monitorizare a calităţii
aerului din aglomerarea Braşov. La nivelul judeţului nu există date analitice suficiente asupra
prezenţei poluanţilor atmosferici persistenţi.
În urma certificării datelor din reţeaua locală automată de monitorizare a calităţii aerului, în
perioada 2008- 2009 la poluanții NO2 și la PM10, s-au depăşit valorile limită anuale admise
pentru protecţia sănătăţii umane în municipiul Braşov. Estimarea ariei zonei aflate sub
incidenţa depăşirii: 167,32 km2 şi populaţia expusă poluării: cca. 150.000 locuitori.
Conform legislaţiei în vigoare, în situaţia dată, este obligatorie elaborarea Programului Integrat
de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2 şi PM10 în municipiul Braşov. În urma
Ordinului de prefect nr. 113/2010, s-a constituit Comisia Tehnică pentru elaborarea programelor
de gestionare a calităţii aerului în judeţul Braşov, parte integrantă a Programului Național de
Gestionare a Calităţii Aerului.
Acest program trebuie pus în aplicare imediat, pentru a reduce aceste emisii până la limita
admisă de legislaţia europeană.
Emisiile de noxe gazoase şi pulberi ce au efect poluator sunt generate de:






urbanizarea necontrolată
agenţii economici care utilizează echipamente uzate şi neperformante
arderea necontrolată a deşeurilor
creşterea numărului de vehicule
intensitatea traficului rutier și a vehiculelor uzate/neconforme cu standardele de mediu

Poluarea aerului are efecte negative asupra sănătăţii, degradează construcţiile şi mediul
natural.

2

Hidrocarburi Aromatice Policlorurate
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Principalele surse fixe de poluare atmosferică sunt identificate în unităţi industriale,
amplasate în localităţile Braşov, Victoria, Făgăraş, Hoghiz, iar cele mobile datorate traficului
rutier sunt concentrate în trei zone principale:
 zona centrală ce cuprinde municipiul Braşov împreună cu localităţile învecinate (Săcele,
Cristian şi Codlea),
 zona central-nordică cu localităţile Racoş, Hoghiz şi Rupea,
 zona central-vestică cu localităţile Victoria şi Făgăraş.

Zgomotul
În Braşov, Codlea şi Săcele, precum şi în localităţile Râşnov, Predeal, Şercaia, Cristian,
Ghimbav şi Feldioara din totalul de 514 de determinări sonometrice efectuate de către APM
Braşov în intersecţiile aglomerate şi pe arterele cu trafic intens, peste 41,6 % au depăşit
valoarea maxim admisă de 65 decibeli.

Factorul de mediu APĂ
Sursele de apă din judeţ
În alcătuirea resurselor de apă ale judeţului Braşov intră, pe de o parte, apele subterane
(freatice şi de adâncime), iar pe de altă parte, apele de suprafaţă, adică reţeaua de râuri şi
lacuri naturale şi artificiale.
Apele subterane-freatice se definesc, în funcţie de condiţiile geologice, pe două zone: cea
montană, unde stratul acvifer se află de regulă la adâncime, şi cea joasă (incluzând şesurile
depresionare ale Braşovului şi Făgăraşului, lunca şi terasele Oltului), unde stratul acvifer este
bogat şi prezintă calităţi corespunzatoare unei utilizări diversificate.
Apele de suprafaţă au lungimea totală de 2.147 de kilometri, ocupând o suprafaţă de 2.337 de
hectare. Alte suprafeţe de ape ocupă 770 de hectare şi sunt reprezentate de lacurile glaciare din
Munţii Făgăraşului şi de lacurile artificiale (acumulările Tărlung - Săcele şi Dopca, Viştea,
Hamaradia). Acestea din urmă sunt utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială,
producerea de energie, piscicultură şi irigaţii.

Monitorizarea resurselor şi a calităţii apelor
În perioada 2005-2009, consumul de apă din judeţ a înregistrat o scădere datorată reducerii
activităţii unor agenţi economici şi a contorizării consumului la populaţie.
Volumele de apă captate şi consumate în perioada 2005-2009 (mii m³)
din care
Volum
total
Ape de suprafaţă
Ape subterane
2005
102.044
79.613
22.431
2006
96.375
76.389
19.986
2007
99.120
82.285
16.834
2008
98.738
82.283
16.455
2009
94.756
78.935
15.821
Sursa datelor: Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărie al Apelor Braşov
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Volumele de apă nemonitorizate calitativ şi cantitativ de către SGA Braşov sunt cele de la
locuinţele particulare din localităţile care nu deţin reţele de alimentare cu apă centralizate şi
folosesc apa din surse proprii (fântâni, captări izvoare).
Menţionăm că, în conformitate cu Legea Apelor 107/1996, apa destinată exclusiv satisfacerii
necesităţilor gospodăriilor proprii poate fi folosită liber.
Supravegherea calităţii apelor – analizele realizate în cadrul activităţii de monitorizare a
bazinului hidrografic Olt, judeţul Braşov, în anul 2009 s-au efectuat ca parte integrată a
sistemului de Monitoring Naţional al Calităţii Apelor (MNCA) de către Laboratorul de chimie,
biologie şi bacteriologia apei SGA Braşov şi s-au monitorizat 4 subsisteme: râuri, lacuri, ape
subterane şi ape uzate, prin analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice.
Cursurile apelor curgătoare
Monitorizarea de către SGA Braşov a apelor de suprafaţă (654,2 km) a relevat faptul că
aproape 10% (clasele III, IV și V de calitate) din totalul cursurilor de apă nu se încadrează în
cerinţele Directivei Cadru3:
Total lungimi pe râuri monitorizat în anul 2009 - 654,2 km, din care
pe clase de calitate
Clasa de calitate
I
II
III
IV
V
227,5 km
364,5 km
24 km
27,2 km
11 km
34,8 %
55,7 %
3,7%
4,1%
1,7 %
Sursa datelor: Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărie al Apelor Braşov

Pentru tronsoanele de cursuri de apă neconforme, SGA Braşov a întocmit măsuri de reducere a
gradului de poluare în industrie, în agricultură (ferme zootehnice şi pesticide), depozite de
deşeuri, operatori apă-canal, măsuri preluate în Planul de Management Bazinal Olt, aprobat
prin Hotărâre de Guvern.
Cele mai poluate cursuri de apă din judeţ: zone critice, din punct de vedere al calităţii apelor
curgătoare din judeţul Braşov sunt:
 pârâul Timiş - tronsonul situat între aval municipiul Braşov - aval confluenţă
Ghimbăşel,
 Canalul Vulcăniţa - tronsonul intravilan Codlea - confluenţa Homorod (Ciucaş).
În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, cele mai importante surse de poluare sunt evacuările
de ape uzate menajare şi industriale neepurate sau insuficient epurate direct în emisari şi
depozitarea neconformă a deşeurilor menajere şi industriale.
Lacurile.
Acumularea Tărlung se încadrează în clasa I de calitate, Acumularea Viştea şi Acumularea
Hamaradia se încadrează în clasa a II-a de calitate, înregistrându-se depăşiri ale clasei de
calitate în funcţie de sezonul prelevării probelor.

3

Conform Ordinului 161/2006, pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea
stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă
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Apele subterane freatice
Încadrarea corpurilor de apă subterană4 s-a făcut de către Laboratorul de calitatea apei SGA
Braşov, conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring Integrat.
Indicatorii fizico-chimici analizaţi de către LCA Brașov au fost: oxigen dizolvat, pH,
conductivitate, reziduu filtrabil la 105˚C, azotaţi, azotiţi, amoniu, ortofosfați, fier total, mangan
total, sulfaţi, cloruri, sodiu, duritate totală (temporară și permanentă), detergenți anionici, cupru,
crom total, zinc, plumb, cadmiu, nichel.
Zone critice în anul 2009 din punct de vedere al calității apelor subterane freatice
Indicatori depăşiţi faţă de
valorile prag conform HG
Cauze
53/2009 şi O137/2009
Braşov
Azotați
 reţele de canalizare degradate
Hărman – Prejmer
Plumb
 lipsa reţelei de canalizare
Ghimbav
Azotaţi
 depozitarea neconformă a
Codlea
azotaţi, plumb,
deşeurilor menajere şi industriale
Rotbav
Ortofosfați (mg PO4/l), plumb,
 lipsa implementării codului
bunelor practici agricole
Bod
Ortofosfați (mg PO4/l)
 poluare istorică
Făgăraş
Plumb
Victoria –Ucea
Plumb
Sursa datelor: Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărie al Apelor Braşov
Zona

În anul 2009 pe teritoriul judeţului Braşov nu s-a produs nici o poluare accidentală, care să
afecteze calitatea apelor subterane freatice.
Din cele opt surse de ape de suprafaţă utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei,
nici o staţie de tratarea apei aferente, nu deţine tehnologia corespunzătoare de potabilizare
conform legislaţiei în vigoare.
Caracterizarea surselor de ape uzate din judeţul Braşov
În cursul anului 2009, sursele de poluare supravegheate de SGA Brașov, au evacuat în emisarii
naturali un volum total de 53,627 milioane mc/an, valoare aproximativ egală cu a anului anterior,
dar mai mică față de anii 2008 respectiv 2007, mai ales la apele uzate industriale.
Ponderea cea mai mare ca volum de apă uzată evacuată, o reprezintă apele menajere
81,64 % din volumul total de ape uzate, urmat de industria chimică, industria construcțiilor.
Sursele de poluare din evacuările de ape uzate monitorizate sunt : Compania Apa Braşov, Apa
Serv Făgăraş, Servicii Comunale Măgura Codlea şi societăţile comerciale Viromet SA Victoria,
Nitrocontrol S.A. Făgăraş, Europig SA – Ferma zootehnică Şercaia şi Galii Gallo SRL – Ferma
zootehnică Codlea.

4

HG 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării şi a Ordinului 137/2009 privind
aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania
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Ponderea categoriilor de apă uzată în anul 2009 din
totalul de 53,627 de milioane de m³

Ape menajere - 81,64%
Industria chimică - 9,33 %
Industria construcţiilor de maşini - 2,1%
Alte ramuri economice - sub 2%

Calitatea necorespunzătoare a apelor curgătoare pe anumite sectoare, precum şi a unor ape
subterane freatice se datorează poluării cu ape menajere şi industriale neepurate sau insuficient
epurate, depozitării deşeurilor industriale şi menajere neconforme, neaplicării codului bunelor
practici agricole şi poluării istorice.
Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă.
În judeţul Braşov, se disting:
 zona municipiului Braşov (canalul Timiş),
 zona central-sudică (râurile Bârsa, Panicel, Ghimbăşel, Vulcăniţa, Hamaradia).
Sub aspectul poluării apelor subterane există zone critice la Rotbav, Bod, Codlea, Făgăraş,
Ucea, Brasov, Ghimbav, Hărman şi Prejmer.

Factorul de mediu SOL
Fondul funciar
La categoriile de folosinţă dominante (arabil, păşuni, fâneţe şi pajişti naturale) suprafeţele de
teren au înregistrat, după anul 1990, o uşoară creştere datorată diminuării suprafeţelor de
plantaţii viticole şi pomicole.
În condiţiile actuale, structurile agricole sunt fărâmiţate, iar terenurile arabile dispar prin
scoaterea din circuitul agricol, extinderea construcţiilor, construirea de drumuri sau nu sunt
valorificare.
Cercetările privind păstrarea calităţii solului sunt o necesitate, ceea ce presupune acţiuni de
menţinere a conţinutului de materie organică în sol şi reciclarea conţinutului de substanţe
nutritive.
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Factori de presiune asupra calităţii solurilor din judeţ
Îngrăşăminte chimice – în prezent nu există pericolul de supradozare a solurilor, aceasta şi
datorită puterii de cumpărare scăzute a fermierilor. În cursul anului 2009 s-au folosit pesticide
doar pe jumătate din terenul arabil al judeţului.
Reziduuri zootehnice – există soluri afectate, principalele cauze fiind existenţa unor staţii de
epurare nefuncţionale şi evacuarea în emisari şi direct pe sol a apelor uzate insuficient epurate.
Fermele zootehnice mari de la Codlea şi Şercaia sunt astfel de poluatori.
În urma demarării de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a proiectului “Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi”, patru comune vulnerabile la poluarea cu nitraţi (ZVN) din judeţul Braşov
(Dumbrăviţa, Şercaia, Prejmer şi Hălchiu), vor beneficia de realizarea unui set de investiţii
pentru managementul gunoiului de grajd - construcţii de platforme comunale şi individuale şi
echipamente pentru administrarea acestora.
Lucrările de construcţie efectivă a platformelor vor fi realizate în cursul anilor 2011 – 2013.
Implementarea proiectului în cele patru comune va avea efect benefic asupra calităţii solului şi a
apelor subterane din zonele respective.
Irigaţii – nu sunt cunoscute în judeţ irigaţii cu efecte secundare de saturare a solului.
Depunerea deşeurilor industriale şi menajere – există zone de poluare a solurilor în aceste
areale de depunere.
Emisii de la centralele mari de ardere – suprafaţa depozitelor haldelor de steril deţinute de
societatea comercială CET Braşov SA este de 52 de hectare, mult mai mare decât cele 14
hectare ocupate de suprafeţele active ocupate cu drumurile de acces, şantierul şi staţiile de
pompare.

Monitorizarea calităţii solului
În cadrul Laboratorului APM Braşov, factorul de mediu sol este analizat din cele 23 de puncte
de recoltare din judeţ, acestea fiind grupate pe zone: Braşov, Codlea, Făgăraş, Hoghiz,
Feldioara şi Victoria. Indicatorii analizaţi sunt: umiditate, pH, carbon organic, humus, azotul din
ionul amoniu, sulful din ionul sulfat, carbonaţi, bicarbonaţi, cloruri, conductivitate electrică,
reziduu fix şi metale grele ( Cu,Zn, Cr, Cd, Ni, Pb ).

Zone din judeţ sub aspectul degradării solurilor
Situaţia zonelor cu soluri degradate în anul 2009 în judeţul Braşov:
Tipul degradării
Eroziuni de suprafaţă
Alunecări de teren
Depuneri de deşeuri
industriale
Depuneri de deşeuri

Suprafaţa
(ha)
38.000
4.546
63,83
36,63

Localităţi şi suprafaţa afectate (ha)
Cincu (1.800),Drăuşeni (1.750), Grânari (1.400), Perşani (1.200),
Rotbav (1.200), Ticuşu Vechi (120), Valea Timişului (1.100)
Cincu (300), Făgăraş (235), Homorod (200), Râşnov (200),
Crihalma (185)
CET (52,5), Viromet Victoria (0,64), Nitramonia Făgăraş (2),
Energotec Braşov (9,38), Ecopaper Zărneşti (0,5)
Braşov (21,83), Săcele (3), Zărneşti (2), Făgăraş (2,35),
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menajere
Codlea (2), Râşnov (2,2), Predeal (0,45), Viştea (1,4), Rupea (1,4)
Total
42.646,46
Sursa datelor: Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală judeţ Braşov

Prin Administraţia Fondului de Mediu - „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate” este vizată a se împăduri o suprafaţă de 151,38 ha
în localităţile Viştea, Ticuş şi Caţa,
Probleme identificate
 poluarea cu metale grele a solului în zonele haldelor industriale, a celor de steril, a
depozitelor de deşeuri menajere, a lagunelor de nămoluri aferente staţiilor de epurare a
apelor uzate menajere şi industriale,
 suprafeţe afectate de reziduuri zootehnice şi pesticide,
 suprafeţe afectate de lipsa reţelelor de canalizare sau de starea avansată de uzură a
acestora,
 suprafeţe degradate prin eroziuni de suprafaţă şi alunecări de teren.
Cauzele acestor probleme sunt :
 depozitarea de reziduuri (menajere, industriale şi zootehnice) în zone neamenajate,
 staţiile de epurare nefuncţionale şi evacuarea direct pe sol a apelor uzate insuficient
epurate,
 lipsa reţelelor de canalizare şi gradul mare de uzură a celor existente,
 poluarea istorică,
 lipsa unor amplasamente bine determinate şi amenajate pentru petrecerea sfârşitului de
săptămână, pentru desfăşurarea târgurilor şi a altor manifestări cu caracter de masă.
Poluarea solului şi existenţa suprafeţelor degradate şi/sau poluate are efecte asupra :
 calităţii apelor curgătoare şi freatice,
 stării biodiversităţii, a faunei şi florei,
 sănătăţii şi calităţii vieţii umane.

Alţi factori cu impact asupra mediului în judeţul Braşov
Influenţa pădurilor asupra mediului natural
Diminuarea suprafeţelor împădurite înregistrată la nivelul judeţului Braşov are drept principale
cauze: schimbarea regimului de proprietate şi nerespectarea regimului silvic de către proprietarii
privaţi individuali sau neorganizaţi în ocoale silvice, defrişarea masivă şi ritmul lent al
reîmpăduririi, precum şi atacul dăunătorilor. Toate acestea influenţează mediul natural cauzând
eroziuni ale solului, fenomene de uscare, diminuarea funcţiei de protecţie a pădurilor şi
favorizând revărsările de cursuri de apă, formarea torenţilor şi a alunecărilor de teren.

Influenţa calamităţilor naturale: inundaţii pe cursuri de apă, torenţi şi alunecări de
teren
Calamităţile naturale, cauzate în principal de regimul precipitaţiilor, insuficienţa lucrărilor
hidrotehnice şi activităţile antropice, au ca rezultate
eroziuni ale solului, distrugerea
infrastructurii de transport şi tehnico-edilitare, pierderi umane şi de biodiversitate, poluarea
cursurilor de apă, lacurilor, pânzei freatice, surselor de potabilizare, solului şi culturilor agricole
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prin antrenarea deşeurilor, a dejecţiilor umane şi animale. Toate acestea periclitează în aceeaşi
măsură sănătatea şi calitatea vieţii umane şi a animalelor.

Impactul activităţilor antropice
Dezvoltarea socio-economică accelerată, constituie factorul cu cel mai puternic impact asupra
mediului natural: poluarea aerului în zonele urbane şi limitrofe, a solului, precum şi a apelor de
suprafaţă şi a celor freatice. Principalele cauze ale acestor influenţe negative sunt: concentrarea
noilor platforme industriale în zonele marilor aglomerări urbane (municipiul Braşov şi localităţile
limitrofe Săcele, Codlea, Ghimbav, Hărman, Cristian, Râşnov, Prejmer; zona Făgăraş–Victoria,
Hoghiz), urbanizarea - extinderea intravilanului în detrimentul mediului natural, apariţia de
construcţii fără asigurarea utilităţilor necesare, lipsa ocolitoarelor localităţilor şi traficul crescând
de autovehicule.
De asemenea, practicarea necontrolată a turismului afectează în mod negativ mediul
înconjurător, având ca efecte poluarea acestuia din cauza lipsei sau stării precare a
infrastructurii (apă curentă, canalizare, epurare), aceasta neputând prelua numărul mare de
turişti, a managementului necorespunzător al deşeurilor în localităţile turistice şi aruncării
necontrolate a deşeurilor în zonele de weekend, pe traseele turistice şi pe drumurile de acces,
precum şi a sporirii traficului rutier în zonele turistice.
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5.2. Echiparea teritoriului
5.2.1. Infrastructura rutieră şi feroviară. Transport public de călători
Reţeaua de căi rutiere
Reţeaua de drumuri publice a judeţului are o lungime de 1.591 kilometri. Evoluția rețelei de
drumuri publice, în intervalul 1990 – 2008 a fost ușor crescătoare, de la un total de 1.348 km în
1990 la 1.591 km la sfârșitul anului 2008.
Același trend, ușor crescător, se observă și în cazul densității la 100 km2, respectiv creștere de
la 25 la 30 km/100km2 (1990/ 2008).
Repartizarea drumurilor pe teritoriul judeţului este determinată de formele de relief, densitatea
maximă întâlnindu-se în zonele joase, iar cea minimă în zona montană.
Ponderea tipurilor de drumuri, 2008

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Drumuri Braşov

Drumurile naţionale care traversează județul Brașov au următoarele trasee:
Denumirea
drumului
DN1
DN 1A
DN 1E
DN 10
DN 11
DN 13
DN 13E
DN 73

Traseul drumului
Limita judeţului Prahova - Predeal - Brașov - Codlea - Făgăraș Limita jud.Sibiu
Limita judeţului Prahova - Săcele (DN 1)
Brașov-Poiana Brașov-Râșnov
Limita judeţului Covasna - Teliu - Prejmer - Hărman (DN 11)
Brașov (DN 1) - Limita jud.Covasna
Brașov (DN 1) - Feldioara – Măieruș - Hoghiz - Rupea – Bunești Limita judeţului Mureș
Feldioara - limita judeţului Covasna
Limita judeţului Argeș - Râșnov - Cristian - Brașov (DN 1)
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Predeal (DN 1) – Râșnov – Zărnești - Poiana Mărului - Șinca
Veche - Șercaia (DN 1)
DN 73B
Cristian (DN 73) – Ghimbav DN 1)
Sursa datelor: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov - DRDP
DN 73A

În 2009 majoritatea drumurilor naţionale ce traversează județul au structură solidă și sunt
realizate din beton asfalt sau beton ciment. Există însă dumuri naționale care sunt pietruite.
Structura drumurilor naţionale din judeţ

Sursa datelor: DRDP Braşov

Ca obiective principale, în privinţa drumurilor naționale, DRDP Brașov vizează:
-

modernizarea DN73 Pitești – Brașov și DN73A Predeal - Șercaia;
realizarea tronsonului de Autostradă Comarnic – Cristian;
construirea variantelor ocolitoare pentru: Brașov, Săcele, Zărnești, Făgăraș.

Importanța acestor drumuri derivă mai ales din faptul că asigură legătura cu județele limitrofe
preluând traficul în absenţa autostrăzilor şi în măsura în care celelalte categorii de drumuri –
judeţene şi comunale – au parte de investiţii uneori insuficiente pentru modernizări sau reparaţii.
Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Braşov avea la finele anului 2009 o lungime totală de
811 km, din care :
- în administrarea Consiliului Judeţean Braşov – 782 km.
- în administrarea Consiliilor locale din localități și comunele pe care le traversează – 29
km.
În cursul anului 2009, Consiliului Județean Braşov a aprobat „Strategia pentru dezvoltarea
reţelei de drumuri judeţene - judeţul Braşov”. Obiectivul propus este ca la sfârşitul anului 2013
întreaga reţea de drumuri judeţene din Braşov să fie asfaltată în totalitate.
În perioada 2005- 2013, conform studiilor și cercetărilor efectuate se estimează o intensificare/o
creștere cu aproximativ 20% la fiecare 5 ani a traficului pe drumurile județene din Brașov.
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Consecinţele creşterii traficului, corelate cu o posibilă inconsistenţă a investiţiilor în
infrastructura rutieră, pot genera probleme legate de mediu (poluare), siguranţa în trafic
(numărul incidentelor rutiere: accidente, tamponări etc.) şi probleme legate de duratele de
deplasare pe anumite sectoare de drum (viteze mici pe sectoare de drum aglomerate,
ambuteiaje, blocaje în trafic).
Această creștere anuală a traficului va însemna, de asemenea, un efort suplimentar în ceea ce
privește invesțiile curente și reparațiile la infrastructura de drumuri.
Pentru optimizarea căilor de rulare, o mare parte a fondurilor prognozate pentru investiţii
va fi indreptată spre modernizare (peste 60%), întreţinere/reparaţii (aprox. 17%) restul
fiind alocări bugetare pentru reabilitări de drumuri.
Structura drumurilor judeţene în funcţie de materialul din care sunt realizate relevă faptul că
în decembrie 2009 majoritatea căilor de rulare beneficiau de îmbrăcăminte asfaltică.
Structura drumurilor judeţene în funcţie de îmbrăcăminte, 2009

Sursa datelor: „Strategia pentru dezvoltarea
reţelei de drumuri judeţene - judeţul Braşov”

Peste 30% din drumurile judeţene nu sunt asfaltate, acestea necesitând lucrări de modernizare.
Drumuri cu probleme majore sunt cele ce leagă localitățile Hoghiz și Racoș de rute importante
de transport și de restul județului. Sectoarele de drum cu probleme, importante pentru aceste
comunități, sunt în mare masură deteriorate de activitățile de exploatare din zonă, atât
secțiunile de drum comunal, cât și cele ce sunt în administrarea Consiliului Județean.
Rezolvarea acestor probleme – repararea, modernizarea devine o prioritate mai ales pentru
evitarea izolării rezidenților din comunitățile afectate.
În perioadele când se înregistreazã cantităţi mari de precipitaţii, pe unele sectoare de drum se
produc inundaţii şi alunecări de teren, ceea ce duce la îngreunarea circulaţiei în zonele
respective (de ex. localitățile Hoghiz, Vama Buzăului), făcând cu atât mai necesare investițiile
pentru infrastructura rutieră sau/și regularizări ale cursurilor de apă.
Creşterea continuă a numărului de autovehicule – cu 20% o data la 5 ani -, viteza limitată de
rulare în interiorul localităţilor, precum şi starea tehnică deficitară a infrastructurii rutiere pe
unele zone sunt cauze ale accidentelor şi/sau blocajelor create în circulaţie.
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Lipsa traseelor ocolitoare pentru unele localităţi, precum şi amânarea/întârzierea lucrărilor
pentru autostrada Bucureşti - Braşov - Făgăraş - Târgu-Mureş – Borş sunt, de asemenea,
cauze ale producerii de ambuteiaje și îngreunare a traficului în județ.

Reţeaua de căi ferate
Căile ferate de pe teritoriul judeţului sunt administrate de către Regionala de Căi Ferate Braşov.
Evoluţia infrastructurii de căi ferate nu a înregistrat schimbări majore în intervalul 1990 – 2008,
lungimea totală a liniilor de cale ferată cunoscând o creștere de la 333 la 354 km cale ferată în
exploatare, din care 184 Km reprezintă linie electrificată.
Datorită poziţiei judeţului, reţeaua de căi ferate este, în mare măsură, o reţea de tranzit.
Caracteristicile reţelei feroviare, 2010
Lungimea CF
(km)
669

Linie
simplă
224

din care:
Linii în
Linie
staţii şi triaj
dublă
2 x 126
193

Electrificate (km)
484

Sursa datelor: Regionala CFR Braşov

Teritoriul judeţului este deservit de următoarele trasee de cale ferată:




Magistrala 200: Braşov - Făgăraş - Curtici (cale ferată simplă neelectrificată);
Magistrala 300: Bucureşti - Predeal - Braşov - Episcopia Bihorului (cale ferată dublă
electrificată). Tronsonul Bucureşti - Braşov - Sighişoara face parte din tronsonul 4 al
culoarului de transport paneuropean ce urmează a fi reabilitat în viitorul apropiat
Magistrala 400: Braşov – Sfântu Gheorghe – Deda – Sighetul Marmaţiei (cale ferată
simplă electrificată).

Liniile curente şi staţiile sunt dotate cu instalaţii de centralizare electrodinamică, bloc de linie
automat, bariere şi semnalizări automate la trecerile de nivel cu calea ferată. În urma lucrărilor
de modernizare, staţia Braşov Călători a fost dotată cu o instalaţie de centralizare electronică. În
cadrul lucrărilor de reabilitare a culoarului IV, se prevede ca, pentru creşterea vitezei de
circulaţie pe tronsonul Azuga – Braşov, să se realizeze o nouă variantă de traseu prin
construcţia unui tunel de cale ferată dublă.
Linii secundare (trasee de cale ferată simplă neelectrificată) mai există între:
 Hărman – Întorsura Buzăului,
 Bartolomeu – Zărneşti,
 Ucea – Victoria,
 Şercaia – Şinca Veche (linie uzinală).
Aceste patru linii secundare au fost predate cu contracte de închiriere către operatori – societăți
cu capital privat – în vederea exploatării comerciale.
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Activitatea feroviară pe teritoriul judeţului este deservită de 13 staţii şi 16 halte. Infrastructura de
telecomunicaţii feroviare este administrată de S.C. Telecomunicaţii S.A. Agenţia Regională de
Telecomunicaţii Braşov.
Datorită poziției geografice în rețeaua feroviară, Braşovul are în municipiu una din cele mai
importante stații de triaj din România, pentru operarea garniturilor de marfă, reparații, intervenții
și alte activități specifice stațiilor de acest tip.
Infrastructura feroviară din județul Brașov, deși una importantă, are nevoie de investiții
substanțiale în anii următori pentru reabilitare, modernizare și implementare sau modernizarea
echipamentelor de siguranța traficului. Aceste tipuri de investiții sunt prevăzute în “Strategia
pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030” secțiunea
„Reabilitarea/modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii”
a “Planului de acţiuni privind
implementarea Strategiei pentru transportul durabil în perioada 2007-2013 şi 2020, 2030”.
Responsabilitatea privind indicatorii de performanță și atragerea/alocarea de fonduri revine în
întregime Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale CFR SA.

Transport public de călători
În intervalul 1990 – 2008 în judeţ se înregistrează o scădere a numărului total de pasageri ce
folosesc mijloacele de transport urban de călători, de la 100.530 până la 64.078 mii pasageri
transportaţi.
În ceea ce priveşte transportul public urban de călători putem considera că, deși numărul de
călători a scăzut în anii de referință, trecerea la un transport public urban în mare măsură prin
folosirea carburanților fosili (benzină, motorină, GPL) ar putea însemna în timp un potențial
pericol pentru mediu prin emisiile de noxe datorate motoarelor pe combustie.
La sfârşitul anului 2008 inventarul vehiculelor din cadrul societăţii de transport urban indică o
dublare a numărului de autobuze şi o scădere de peste 70% a numărului de troleibuze.
Inventarul vehiculelor (societatea de transport urban), 2008

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Conform datelor statistice, în perioada 1990- 2008 se constată o inversare a ponderilor pe tipuri
de utilizare a mijloacelor de transport public urban de călători.
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Transportul preponderent electric din anii ’90- tramvaie, troleibuze (nepoluant) – a fost înlocuit
cu transport majoritar cu mijloace ce folosesc motoare cu ardere internă – autobuze de mică și
mare capacitate (poluant).
Ponderea mijloacelor de transport (diesel/electric) s-a modificat semnificativ în perioada 19902008.
Ponderea mijloacelor de transport (1990-2008)

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Alt mijloc de transport utilizat frecvent în mediul urban este taxiul, activitate ce a cunoscut în
judeţ o creștere majoră, mai ales după anul 2000.
În sistemul public de transport de călători, conform legislației în vigoare, în ianuarie 2010
numărul maxim de autorizaţii de taximetrie stabilit a se atribui este de cel mult 4 la 1.000 de
locuitori ai localităţii de autorizare. Toate licențele de autorizare taxi din județ sunt emise de
primării din mediul urban.
Număr de
locuitori
Judeţul Braşov
Municipiul Braşov
Municipiul Codlea
Municipiul Făgăraş
Municipiul Săcele
Oraş Ghimbav
Oraş Predeal
Oraş Râşnov
Oraş Rupea
Oraş Victoria
Oraş Zărneşti

597.439
278.003
24.618
38.050
32.604
5.449
5.200
16.332
5.651
8.784
25.743

Număr maxim
(permis de lege) de
taxiuri:
2.390
1.112
98
152
130
22
21
65
23
35
103

Număr de
autorizații 2010:
2.138
1.905
67
57
43
0
25
21
0
0
20

(-) deficit/
(+)
surplus:
-376
793
-31
-95
-87
-22
4
-44
-23
-35
-83

Sursa datelor: Primăriile localităților, 2010
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Municipiul Brașov asigură 90% din serviciul de taximetrie la nivel județean, serviciu care este
oferit în totalitate în mediul urban.
Transportul public intraurban se realizează parțial şi prin autorizarea companiilor şi persoanelor
fizice interesate să deruleze activităţi de taximetrie/transport călători.
Pentru traseele care străbat judeţul Braşov şi care fac legătura pe direcţia Sud-Nord cu județele
învecinate sunt acreditați operatori locali sau/şi naționali.
Transportul intrajudețean a fost organizat şi normat prin „Programul Județean de transport de
persoane prin curse regulate”.

O parte a locuitorilor județului din jumătatea de nord – zona Rupea și zona Făgăraș - au acces
dificil la transportul urban intrajudețean de călători. Transportul în aceste zone este asigurat
parțial rutier de cursele regulate interjudețene, precum şi pe calea ferată.
În privinţa transportului intrajudeţean de călători, la începutul anului 2010 – conform datelor
oficiale publicate de Autoritatea Rutieră Română în judeţ sunt acredidaţi 133 de transportatori –
transport rutier de persoane:
Transportatori de călători acreditaţi, 2010
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Tip autorizaţie:
Transport rutier de persoane:
Transport rutier public de persoane prin servicii regulate
speciale:
Transport rutier public de persoane prin servicii regulate:
Transport rutier public de persoane prin servicii regulate în
trafic interjudeţean:
Transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale:

Nr. societăţi
autorizate:
133
2
11
3
37

Sursa datelor: Autoritatea Rutieră Română

Organizarea generală și acreditările emise pentru transportul public de persoane în judeţul
Braşov acoperă în mare măsură necesarul rezidenţilor, existând zone montane izolate, în care
cursele regulate sunt asigurate cu greu ori traseele respective sunt neatractive/nerentabile
pentru operatori.
O abordare diferită se impune pentru transportul public în mediul urban, acesta având o evoluţie
descrescătoare în ceea ce priveşte numărul de călători transportaţi (mii) şi o creștere importantă
în ceea ce privește utilizarea autovehiculelor cu combustie (diesel). La aceasta evoluţie - a
transportului de persoane prin utilizarea motoarelor pe combusite - putem adauga transportul
public de persoane în regim taxi.
Trecerea la un transport public urban de călători într-o pondere de peste 80% bazat pe diesel/
motoare cu ardere internă (fără a lua in calcul taximetria), în defavoarea transportului electric
(tramvaie, troleibuze), este posibil ca în viitor să genereze câteva tipuri de probleme cum ar fi:




o problemă de mediu, prin creșterea cantităţilor de emisii poluante din aer;
o posibilă problemă de sănătate publică, datorită calităţii scăzute a aerului;
probleme economice: scăderea atractivităţii zonelor urbane intens poluate fie în ceea ce
privește valoarea proprietăţilor sau/şi numărul de înnoptări ale turiştilor români ori străini.
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5.2.2. Infrastructura majoră de transport
În 2010 judeţul Braşov nu dispune de infrastructură majoră de transport. Atât autostrada, cât şi
aeroportul, care vor facilita deplasarea/transportul de persoane şi mărfuri sunt la stadiul de
proiect.

Autostrada Transilvania
Realizarea autostrăzii va reprezenta un motor economic în dezvoltarea judeţului, a regiunii,
precum şi a României.
În 2004 au fost demarate lucrările de construire a autostrăzii Transilvania – Braşov - Borş cu o
lungime de 415 km şi 4 benzi de circulaţie.
Autostrada are rolul de a asigura legătura de transport de la centrul Romaniei (Brașov) până la
nord-vest (Oradea/Borș), la granița cu Ungaria.
Autostrada va trece prin orașele/sau prin apropierea oraşelor Brașov, Făgăraș, Sighișoara,
Târgu Mureș, Cluj Napoca și Oradea, parcurgând un platou de-a lungul Munților Carpați, la
aproximativ 1.000 m deasupra nivelului mării.
Pentru localitățile din imediata vecinătate a autostrăzii realizarea acestui important traseu va
aduce beneficii, plasându-le în zona de dezvoltare de servicii și infrastructuri conexe, implicit
prin crearea de locuri de muncă directe sau conexe.
Legătura cu autostrada ce urmează să lege Braşovul de Bucureşti a fost momentan întreruptă
datorită anulării contractului de execuţie a tronsonului Braşov – Comarnic.

Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav
În acest proiect sunt implicate cinci autorităţi publice – Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul
Local Ghimbav, Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Judeţean
Harghita. Acestea sunt reprezentate în Consiliul de Administraţie al societăţii „Aeroportul
Internaţional Braşov – Ghimbav” (AIBG), alături de concernul canadian Intelcan, care este
acţionar majoritar.
Primele studii pentru construirea aeroportului au fost făcute în 1993.
S-a vehiculat și ideea ca până la finalizarea aeroportului să se construiască ca soluție de a
asigura transportul aerian, aerodromul Ghimbav cu o singură pistă, proiectat pentru avioane de
capacitate mică.
Realizarea aeroportului va genera crearea de noi locuri de muncă, atât direct cât și la nivelul
serviciilor.Totodată, pentru turismul din zonă, ar însemna un important avantaj competitiv,
ridicând gradul de mobilitate și accesibilitate al consumatorilor specifici, mai ales cei din piața
externă.
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5.2.3. Infrastructura tehnico-edilitară
Energie electrică
Judeţul Braşov este un producător mic de energie electrică, cea mai mare parte a necesarului
fiind preluat din sistemul electric naţional. Sursele proprii sunt cele 15 hidrocentrale mici, 2 pe
râul Olt şi 13 pe cursurile apelor interioare, precum şi centrala de termoficare a Municipiului
Braşov care produce atât energie electrică, cât şi agent termic primar pentru încălzirea de
apartamente.
Transportul în vederea utilizării energiei electrice de către consumatori este asigurat printr-o
reţea alcătuită din:
 4 magistrale de transport la 400 de KV cu o lungime de 277 km,
 5 linii de reţele de distribuţie la 110 KV cu o lungime de 407 km,
 linii electrice de medie tensiune cu o lungime de aproximativ 2.800 km şi care, racordate
la staţiile de transformare, asigură legătura între surse şi consumatori.
Gestiunea energiei electrice până la consumatori este realizată de către societatea comercială
Electrica.
Consumul de energie electrică, 2008
Consum casnic
307.060
Consum/locuitor
1.457
Consum casnic/locuitor
514
Consum total
869.298

-MWh-kWh-kWh-MWh-

Sursa datelor: Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru

Din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, în prezent nu există localităţi în judeţ
care să nu beneficieze de instalaţii pentru distribuţia energiei electrice. În schimb, există
localităţi rurale parţial neelectrificate, majoritatea se află în zone montane, greu accesibile.
Iluminatul public din interiorul localităţilor este asigurat de către administraţiile locale.
Conform datelor furnizate de SC F.D.E.E Electrica Distribuție Transilvania Sud în 2010 în județ
sunt 5.906 de gospodării care necesită racordarea.

Judeţul Braşov
Localităţi (aşezări) rurale

Număr de
gospodării

Lungime
reţea MT

Lungime reţea
0,4 kV

[buc]

[km]

[km]

[lei]

86,1

20.272.384

4.398

43,7

Localităţi (aşezări) urbane care
1.508
28,45
47,70
necesită extinderi de reţele
Total judeţ Braşov
5.906
72,15
133,80
Sursa datelor: S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE Transilvania Sud S.A.

Investiţia totală

12.882.000
33.154.384

Gospodăriile vizate din mediul rural sunt în Holbav, Poiana Mărului, Apaţa, Bran, Cristian,
Hărman, Măieruş, Moieciu, Prejmer, Teliu, iar în urban Ghimbav, Predeal, Zărneşti.
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Gospodăriile prinse în planul de investiţii pentru a fi electrificate sunt în zone montane izolate, în
cartierele de romi sau în perimetrele de locuire din vecinătatea unităţilor administrativ teritoriale
– cartiere de locuinţe nou construite, după anul 2000.

Energie termică și sisteme de încălzire a locuințelor
În 2009, în judeţul Braşov funcţionează două instalaţii de încălzire urbană în sistem centralizat,
în municipiul Braşov şi municipiul Făgăraş. Celelalte oraşe şi municipii au trecut la alte sisteme
de încălzire, de tipul centralelor de bloc, de scară sau de apartament şi chiar la încălzirea cu
sobe pe gaz sau lemne.
Majoritatea locuințelor din mediul urban sunt încălzite prin sisteme proprii având drept
combustibil gazul, lemnele sau deșeurile din lemn, precum și surse alternative de energiebiocombustibil, folosirea biomasei.
În mediul rural locuințele sunt încălzite preponderent cu lemne/cărbune, deșeuri de lemn sau
resturi vegetale.
Sintetic, sistemele de încălzire centralizată, infrastructura – Brașov și Făgăraș - au următorii
parametri:
Infrastructură termică:
Km reţea
Centrale/ Puncte termice/
Cazan Apă Fierbinte

Sursa datelor: Ecoterm Făgăraș, PIDU Brașov

Făgăraş
21,24

Municipiul Braşov
585

9

94

Situația clienților racordați la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice (apă caldă și
căldură) se prezintă astfel:
Număr de apartamente racordate, evoluţie 1990-2010
An
Iulie
Ianuarie Ianuarie Ianuarie
1990
2007
2008
2009
2010
Ecoterm Făgăraș
10.000
4.921
4.930
4.781
4.705
CET Brașov
79.000
41.089
38.375
31.748
26.863
Sursa datelor: Ecoterm Făgăraș, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice, PIDU Brașov - 2010
În ceea ce privește numărul de clienți racordați la sistem, raportat la anul de referință 1990 –
100%, evoluția se prezintă astfel:
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Evoluţia procentuală a apartamentelor racordate la sisteme centralizate (1990-2010)

Sursa datelor: Ecoterm Făgăraș, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice, PIDU Brașov

În intervalul 1990-2010 se înregistrează o scădere cu mai mult de 50% a numărului de
beneficiari/gospodării racordate la sistemele centralizate, pentru fiecare din cei doi operatori
acredidați de ANRSC și rămași în piața județeană a furnizorilor de servicii de termie.
Raportat la ultimul recensământ, având în vedere numărul total de locuințe (inclusiv cele nou
construite), respectiv locuințe la bloc, putem constata următoarele:
mai puțin de 14% din total locuințe în județul Brașov sunt racordare la sisteme
centralizate de furnizare a energiei termice;
- mai puțin de 25% din total totalul apartamentelor din județul Brașov sunt racordare la
sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.
Strategiile locale privind sistemele de încălzire centralizată sunt în continuă mișcare datorită
faptului că, pe de o parte, consumatorii tind să-și rezolve singuri această nevoie, iar pe de altă
parte, constrângerile economice sau/și de mediu devin – odată cu adoptarea legislației
europene de mediu – obligatorii și pentru marii operatori.
Față de ultimul recensământ (2002) mai mult de trei sferturi din locuințe (86%) își asigură
energia termică (apă caldă și căldură) prin sisteme proprii, acest trend fiind crescător, mai ales
având în vedere locuințele nou construite, după rapoartele oficiale ale ultimului recensământ.
În viitorul imediat, raportat la evoluția numărului de clienți ai sistemelor centralizate, în trend
descrescător, corelativ cu micșorarea subvențiilor, este posibil ca cele două sisteme centralizate
să treacă prin procese de reformă a managementului și de reașezare ca poziție pe piața
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locală/județeană. În egală măsură, în concordanță cu măsuri de management performant, sunt
necesare și investiții în retehnologizare.

Gaze naturale şi combustibili lichizi
Judeţul Braşov deţine resurse reduse de gaze naturale. Cantitatea cea mai mare furnizată
consumatorilor provine din exteriorul judeţului şi este adusă prin conductele magistrale
administrate de societatea comercială Romgaz S.A. Din aceste magistrale se desprind
conducte spre localităţi, unde, prin intermediul staţiilor de reducere a presiunii (SRM) şi a
reţelelor de distribuţie de medie presiune, gazele sunt furnizate clienților.
Producția de gaze naturale extrase - mii mc, 2006

România
Judeţul Brașov

1990

2000

28.335.636
94.484

14.606.695
30.285

Diferenţă
2006/1990 (%)
12.422.023
-56
12.961
-86
2006

Sursa datelor: Ministerul Economiei, 2006

Gazele naturale sunt utilizate pentru uzul casnic, producerea energiei termice sau electrice, iar
în unele sectoare industriale ca materie primă.
Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică în ceea ce priveşte dinamica
alimentării localităților cu gaze naturale pentru uz casnic şi comercial, se înregistrează scăderi
în județ.
Începând cu anul 2003 observăm o evoluție pozitivă în ceea ce privește creșterea numărului de
localități racordate la rețeaua de distribuție cu gaze, implicit creșterea numărului de km rețea de
distribuție.
Număr de localităţi în care se distribuie gaze naturale, evoluţie 2003-2008
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Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Lungimea totală simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale a crescut în perioada
2003-2008 cu 200 de km.

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

În ceea ce privește distribuirea gazelor, respectiv consumul, începând cu anul 2005 situația
începe să devină problematică, scăzând atât numărul localităților în care se distribuie gaze
naturale, cât și consumul total.
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Distribuţia în interiorul localităţilor este asigurată în proporţie de 99% de către GDF SUEZ, iar în
cazul localităţilor Bran, Prejmer şi Recea, de către alte companii private.
Asigurarea combustibililor lichizi pentru autovehicule (benzină şi motorină) se realizează fie prin
pompare de la rafinăriile judeţului Prahova, situaţie în care produsele ajung printr-o conductă în
depozitul situat în comuna Cristian, fie prin vagoane-cisterne transportate pe calea ferată sau
autocisterne, descărcate în depozite sau direct la beneficiari.
Combustibilul lichid uşor (CLU), utilizat în special de instalaţiile de termoficare pentru
producerea energiei termice, este transportat cu ajutorul cisternelor. Gazul petrolifer lichefiat
(GPL) este asigurat sub forma buteliilor sau a cisternelor sub presiune.
Rețeaua de distribuție cu gaze naturale și combustibili pentru autovehivcule acoperă în mare
măsură necesarul consumatorilor casnici și industriali, orice altă dezvoltare în viitor având la
bază principiul pieței libere, respectiv cerere și ofertă.

Sisteme bazate pe energii regenerabile și eficiență energetică
Contextul schimbărilor climatice, diminuarea resurselor de combustibili fosili sau prețul ridicat al
acestora, precum și efectele negative asupra mediului au făcut ca UE să propună o politică
publică europeană care prevede:
-

reducerea consumului de energie cu 20% - până în 2020
creșterea cu până la 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului de
energie şi la 10% ponderea biocombustibilului în consumul total de combustibil.

România, ca stat membru al Uniunii Europene este obligată să facă demersuri în sensul
atingerii țintelor europene privind eficiența energetică și producerea energiei din surse
regenerabile.
În cadrul Strategiei regionale pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie este evidențiat
potențialul agricol și silvic al județului inclusiv din punct de vedere al biomasei. Deșeurile și
produsele secundare rezultate din exploatarea lemnului pot fi valorificate în scop energetic.
În anul 2006 Institutul Național al Lemnului (INL) a evidențiat în cadrul unui studiu privind
potențialul energetic al biomasei în România faptul că:



în ceea ce privește resursele agricole, județul Brașov are un potențial de cca. 89.000 mii
tone/an - printre cele mai sărace în resurse agricole dintre județele din țară;
în ceea ce privește biomasa forestieră județul dispune de un potențialul ridicat ce poate
fi folosit la producerea energiei termice, pentru alimentarea localităților.

Bogăția mare a fondului forestier permite valorificarea lemnului și a altor plante fibroase ca
materii prime în fabricarea biocarburanților. Zona montană are un potențial energetic de
biomasă ridicat, ceea ce ar putea substitui consumul de resurse primare în procent semnificativ.
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Căldura produsă pe baza de biomasă se obține din arderea de reziduuri forestiere (căldura
necesară încălzirii locuințelor și prepararea hranei în special în mediul rural, este rezultatul
consumului de reziduri și deșeuri vegetale).
O altă sursă importantă de energie regenerabilă este cea hidro, zona cea mai propice fiind în
munții Făgăraș.
Județul se remarcă în cadrul regiunii Centru ca o sursă importantă pentru producţia de energie
hidro, având resurse în acest sens:
Județul Brașov are o pondere de 0,07% din totalul producției de energie verde în regiunea
Centru. Județele Sibiu și Alba dețin fiecare peste 40% din totalul energiei verzi produsă în
regiune.
Cu începere din 2010 la Feldioara este programată o investiție în producerea de energie verde
– biomasă – cu o capacitate de 4 MW, energie ce se dorește a fi preluată/vândută în Sistemul
Energetic Național.
Pentru a dezvolta acest sector în județ, autoritățile administrației publice locale și mediul
academic au avut inițiativa înființării unor structuri parteneriale care au competențe în domeniul
energiilor regenerabile și protecției mediului.
Astfel, în județul Brașov funcționează:



o agenție creată la inițiativa autorităților: Agenția pentru Managementul Energiei și
Protecția Mediului Brașov;
Centrul “Proiectare de Produse pentru Dezvoltare Durabilă - Universitatea Transilvania
Brașov;

ABMEE este un organism calificat de identificare şi evaluare a problemelor locale de energie şi
de mediu. Unul din principalele obiective este promovarea eficienţei energetice (RUE) şi a
utilizării surselor alternative de energie (RES).
Centrul “Proiectare de Produse pentru Dezvoltare Durabilă” - Universitatea Transilvania Brașov
are o structură partenerială complexă, cu parteneri români și străini. Centrul acționează ca un
pol de expertiză și îndrumare în Sistemul de reînnoire a energiei și managementul mediului
înconjurător - RES & EM, prezentând oportunitatea de actor multiplu în cadru de colaborare.
În județ, având ca bază de plecare anul 2010, putem afirma că stadiul este unul incipient, fiind
implementate prea puține proiecte în domeniul eficienței energetice și/sau producerea de
energie verde. Cele câteva exemple de succes (mai ales pe eficienţa energetică) sunt date de
proiectele implementate în special de Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția
Mediului Brașov care au adus în atenția publică și în atenția decidenților această problematică.
De asemenea, considerăm potrivit ca până în 2012-2013, alături de parteneri publici și privați,
să putem propune un plan de măsuri la nivel județean în ceea ce privește energiile regenerabile
și eficiența energetică (sau o strategie, dacă experții vor considera necesar), cu vizarea câtorva
elemente, cum ar fi:
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-

-

-

-

-

întocmirea studiilor de fezabilitate pentru eficiență energetică pentru majoritatea
clădirilor publice din județ, cu vizarea în special a spitalelor, ambulatoriilor, centrelor
sociale (cămine pentru copii, pentru persoane vârstnice etc), sediilor primăriilor etc.;
realizarea hărților pe tipologii de energie verde, cu punctarea celor mai favorabile zone
din județ pentru:
o înființarea culturilor energetice (salcie energetică, plop etc.)
o investiții în energie produsă de mori de vânt (producție mică sau/și individuală)
o punctele/zonele unde se pot dezvolta centre de producere energie hidro
încurajarea decidenților locali să solicite finanțări în domeniul producerii energiei verzi și
a eficienței energetice, în vederea începerii procesului de asigurare a independenței
energetice locale într-o pondere care să tindă spre 20%,
realizarea de pachete informative (print sau/și digitale) cu includerea unor date cum ar fi:
hărțile județene pe energie verde, finanțatori, tipologii de proiecte, proiecte de succes
(inclusiv biomasă/biogaz), contacte la nivel de autorități și/sau parteneri romani și străini;
sprijin activ pentru întocmirea proiectelor/cererilor de finanțare și/sau cofinanțarea
acestora – proiecte ce vizează clădirile patrimoniu public.
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Alimentarea cu apă
Conform datelor oficiale, furnizate de Direcția Județeană de Statistică Brașov, numărul de
localități ce au rețea publică de alimentare cu apă potabilă a crescut în ultimii ani.
Evoluția rețelei publice de distribuție a apei potabile, 2004-2008:
Reţeaua de distribuţie a apei potabile:
Localităţi* cu instalaţii de alimentare cu apă
potabilă (număr) - la sfârşitul anului/ total:
Din care:

An 2004

Urban:

Rural:
Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov

An 2005

An 2006

An 2007

An 2008

46

45

47

48

48

10

10

10

10

10

36

35

37

38

38

O creștere constantă s-a înregistrat în ceea ce privește lungimea rețelei de distribuție a apei
potabile la nivel județean - de la 1.529 km la 1.665 de km.
Investiţiile majore în apă – rețele, epurare, tratare etc. – au dus în timp la o ridicare a valorii
calității acestui serviciu, dar cu o creștere proporțională a prețului apei.
Asemănător creșterii rețelei de distribuție a apei, rețeaua de canalizare publică a cunoscut în
ultimii ani o creștere lentă - de la 16 localități racordate în 2005 la 19 localități recordate în 2008
ajungând la 970 de km de rețea. Toate localitățile din mediul urban beneficiază de rețea publică
de canalizare. Un sfert din populaţia judeţului Braşov are acces la facilităţile de alimentare cu
apă curentă şi reţea de canalizare, faţă de peste 50% din locuitori la nivel naţional.
Situaţia alimentării cu apă potabilă a judeţului Braşov la 31.12.2009
Judeţ
Urban
Rural
Total populaţie
595.758
444.253
151.505
Populaţie racordată la sistemul centralizat
471.303
398.739
72.564
Grad de acoperire (%)
79
90
48
Numărul total al localităţilor
165
10
155
existente
1.737
1.026
711
Reţele de aducţiune
şi distribuţie (km)
necesare
1.584
688
896
Total reţele existente şi necesare (km)
3.321
1.714
1.607
Total reţele existente (%)
52,3
60
44,24
Sursa datelor: Direcţia Apelor Olt – Sistemul de Gospodărie al Apelor Braşov

Conectarea la sistemele de apă în localitățile județului Brașov variază mult, cele mai ridicate
rate de conectare fiind în mediul urban, respectiv: Brașov, Făgăraș și Râșnov (94,6%, 87,7% și
96,3%), printele cele mai scăzute fiind ratele de conectare în mediul rural (exemple: Beclean –
57,6%, Bod – 37,9%).
Problemele actualului sistem de alimentare cu apă sunt următoarele:


vechimea mare şi eficienţa scăzută a infrastructurii de distribuţie a apei potabile,
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Sistemul Centralizat de Alimentare şi Distribuţie a Apei (SCADA) este limitat ca arie de
acoperire şi dotare cu echipamente automatizate şi de control,
unele alimentări se fac din puţuri de suprafaţă ce nu îndeplinesc standardele de calitate
pentru apa potabilă,
în unele localităţi nu există rezervoare necesare asigurării rezervelor de apă pentru
utilizarea în caz de incendiu,
numărul mare de avarii şi cantităţile mari de pierderi din reţea,
disfuncţionalităţi în procesul de tratare a apei şi în operarea sistemelor de rezervoare,
există localităţi care nu au reţea centralizată de alimentare cu apă, aceasta fiind
asigurată din fântâni sau captări de izvoare, şi nefiind certificată sanitar.

În cursul anului 2009, s-a evacuat în emisarii naturali un volum total de ape uzate de 53,627
milioane m3, ponderea cea mai mare reprezentând-o apele menajere.

Reţeaua de canalizare
În judeţul Braşov, 21 localităţi dispun de reţea de canalizare cu o lungime totală de 668 km, din
care 566 km (84,73%) în mediul urban. Reţeaua actuală de canalizare reprezintă doar 58% din
necesar. Sistemul de canalizare existent nu acoperă integral localităţile şi există numeroase
străzi şi localităţi care, deşi au reţele de distribuţie a apei, nu au reţele de canalizare, apele
uzate menajere fiind de cele mai multe ori deversate în cursuri de ape şi/sau la suprafaţa
solului, producând fenomene de poluare.

Staţii de epurare
În judeţul Braşov există 8 staţii de epurare, cea de la Stupini a municipiului Braşov fiind singura
care funcţionează aproximativ la parametrii necesari.
În anul 2009, volumul total de apă uzată evacuată în receptori a fost de 53,627 mil mc/an.
Din acest total numai 1,730 mil mc/an (3,37%) au fost epurate suficient, 34,606 mil mc/an
(67,34%) au fost insuficient epurate, 15,056 mil mc/an (29,30%) nu au fost epurate şi 2,235
mil mc/an nu necesită epurare (4,17).
Principalii poluatori ai judeţului pentru sistemele de tratare a apelor uzate (de tip
menajer): Compania Apa Braşov, Apă Canal Sibiu-Sucursala Exploatare Făgăraş, Servicii de
Gospodărire Măgura Codlei, SC Europig SA Poiana Mărului – Ferma zootehnica Şercaia, SC
Viromet SA Victoria, CNU SA Sucursala Feldioara.
Problemele actualului sistem de evacuare/epurare a apelor uzate:
Sistemul de evacuare (canalizare):
 procentul mare de locuitori neracordaţi la sistemul de canalizare, doar 12,% din
localităţile judeţului deţinând reţele de canalizare,
 există locuitori neracordaţi la reţele de canalizare din localităţile unde acestea există,
 nu toţi locuitorii care beneficiază de alimentare cu apă sunt conectaţi la reţele de
canalizare,
 lipsesc bazinele de retenţie,
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există un număr mare de reţele de canalizare colmatate ce conduc la o funcţionare
defectuoasă a sistemului de canalizare,
o parte din canalizările situate în zonele joase ale localităţilor preiau o cantitate
impotantă de apă de infiltraţii,
există sisteme de canalizare neracordate la staţii de epurare sau racordate la staţii de
epurare neconforme,
lipsesc sistemele de canalizare în sistem divizor pentru preluarea apelor pluviale.

Staţii de epurare:
 staţii de epurare uzate moral şi fizic, subdimensionate faţă de cerinţele actuale, din
51,627 mil mc/anul 2009, ape uzate care necesită epurare, au ajuns în receptori naturali
(ape curgătoare de suprafaţă), un procent de 67,34%, ape uzate care nu au fost
suficient epurate şi 29,30%, ape uzate care nu au fost deloc epurate;
 1,73 % din apele uzate epurate deversate în anul 2009 în receptorii naturali au fost
suficient epurate,
 staţii de epurare neechipate cu toate treptele de epurare necesare (mecanică, biologică,
terţiară şi de prelucrare a nămolurilor),
 capacităţi insuficiente de epurare în perspectiva extinderii reţelelor de canalizare,
 nu există staţii de epurare pentru unele localităţi urbane şi rurale,
 depăşirea limitelor maxim admise la evacuarea din staţiile de epurare la anumiţi
indicatori,
 staţii de preepurare ineficiente în cazul apelor uzate rezultate în urma activităţilor
industriale, ape uzate ce sunt deversate în sistemul de canalizare/epurare al localităţii,
producând de multe ori poluări accidentale.
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Servicii de salubritate
Serviciile de salubritate – generic – sunt realizate pentru următoarele categorii :
- Servicii de salubrizare a căilor publice (străzi, trotuare), în acest caz costul serviciului
fiind suportat de la bugetele publice
- Servicii de salubritate oferite persoanelor fizice și juridice – plata fiind individuală,
revenind fiecărui beneficiar (deșeuri menajere/industriale);
- Servicii de management al deșeurilor și administrare a gropilor de gunoi,
Conform autorizațiilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC (date valabile pentru luna mai 2010), în județul Brașov
sunt autorizate societăți capabile să ofere întreaga gamă de servicii de salubritate:
Societăți autorizate, 2010:
Tip autorizație:
Precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale,
inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu
excepţia celor cu regim special
Salubrizare a localităţilor
Înființare a depozitelor de deșeuri menajere și administrarea
acestora
Măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice
Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

Nr. societăți
autorizate:
4
6
1
1
1

Sursa datelor: ANRSC, 2010
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Sistemul actual de gestionare a deşeurilor
Deşeuri municipale şi asimilabile
În categoria deşeurilor municipale şi asimilabile intră deşeurile menajere colectate de la
populaţie, cele de la agenţii economici, deşeurile rezultate în urma efectuării serviciilor
municipale (stradale, din pieţe, spaţii verzi etc.), deşeurile provenite din activităţi de construcţii şi
demolări.
Prin HCJ nr. 15/25.07.2008, a fost aprobat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor –
Judeţul Braşov, cu scopul de a asigura cadrul pentru crearea unui sistem integrat de gestionare
a deșeurilor şi asigurare a îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor legislative şi a celor prevăzute în
planurile de nivel superior (naţional şi regional). Orizontul de timp al PJGD este 2008 – 2015.
Colectarea deşeurilor municipale se află în responsabilitatea municipalităţilor. Activităţile de
salubrizare sunt asigurate fie prin serviciile publice de salubritate ale primăriilor, fie de către
firme specializate către care s-a concesionat activitatea. Atât municipiile şi oraşele, cât şi
localităţile rurale au asigurate servicii de salubritate.
Anul 2009

Nr.
crt.
1.

Urban

2.

Rural

Populaţia
Număr (loc)

442.248

Populaţia deservită
Număr (loc)
430.337

Procent (%)
Număr (loc)

74,8%
154.219

Procent (%)
Număr (loc)

97,3%
64.642

Procent (%)

25,9%

Procent (%)

41,9

Număr (loc)
596.467
Număr (loc)
Procent (%)
100%
Procent (%)
Sursa datelor: Agenţia de Protecţia Mediului Braşov
3.

Total

494.989
82,9%

Deşeurile municipale colectate sunt compactate, dar nu sunt supuse nici unui proces de tratare
prealabilă eliminării finale prin depozitare.
În urma implementării Directivei 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă prin HG
439/2005, în judeţul Braşov a rămas în activitate depozitul neconform de la Rupea, având
termen de închidere 16 iulie 2017 şi depozitul conform din zona Braşov, care asigură serviciul
de depozitare a deşeurilor pentru zona de sud-est a judeţului pentru cca. 450.000 locuitori.
Este prevăzută realizarea unui al doilea depozit în zona Făgăraş care va deservi cca. 150.000
locuitori.
Cele 9 depozite urbane, respectiv 73 depozite rurale neconforme au sistat activitatea de
depozitare la date de 16 iulie 2009 şi se află în diferite etape de închidere, responsabilitatea şi
finanţarea acestor acţiuni revenind autorităţilor publice locale.
Cantitatea de deşeuri generate - se estimează că în zonele urbane rata de generare este de 0,9
kg/pers./zi, iar în mediul rural de aproximativ 0,4 kg/pers./zi.
În ceea ce priveşte staţiile de transfer, conform prevederilor Planul Judeţean de Gestionare
a Deşeurilor din 2008, patru sunt arondate la depozitul zonal Braşov: Măieruş, Râşnov,
Prejmer şi Predeal şi două (Hoghiz şi Victoria) la al doilea depozit zonal Făgăraş, prevăzut a se
realiza.
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Dintre staţiile de transfer deşeuri două sunt operative,
 Prejmer, care deserveşte 15.000 locuitori;
 Râşnov, care deserveşte 60.000 locuitori.
Staţiile Măieruş - 20.000 locuitori, Hoghiz – 27.000 locuitori şi Victoria – 14.500 locuitori), au
proiecte pentru realizare, aflate în diferite stadii, dar care sunt blocate din cauza lipsei fondurilor.
La nivelul judeţului Braşov există în implementare în 2009-2010 patru proiecte de colectare şi
transport al deşeurilor derulate prin fonduri PHARE CES realizate pentru 4 localităţi, ca
centre de colectare: Augustin, Recea, Șercaia şi Bran, pentru a deservi un număr de 11
localităţi (Augustin, Ormeniş, Recea, Lisa, Viştea, Drăguş, Şinca Veche, Şercaia, Mândra,
Comăna, Bran), cu satele aferente.
Deşeurile din construcţii şi demolări rezultă din construcţia, renovarea şi demolarea
clădirilor, repararea podurilor şi repavarea străzilor.
Toate aceste deşeuri pot fi prelucrate cu condiţia ca ele să nu fie contaminate. În Braşov există
o instalaţie mobilă de concasare, tratare-reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări,
amplasată în perimetrul Depozitului Ecologic Zonal Braşov.
În prezent procentul de valorificare a acestui tip de deşeuri este mic (acestea nu trebuie să fie
contaminate pentru a putea fi prelucrate), dar se estimează o creşterea lui odată cu creşterea
preţului de depozitare.
Deşeurile industriale reprezintă o problemă de importanţă deosebită, atât prin cantităţile
produse, cât şi datorită diversităţii compoziţie.
Cantităţile de deşeuri generate de agenţii economici în anii 2008 şi 2009
Denumire deşeu

2008 (tone)

Lemn
34.534
Metalice feroase
46.220
Metalice neferoase
6.897
Textile
599
Hârtie şi carton
11.918
Ulei uzat
857
Sticlă
705
Plastic
1.586
Cauciuc
2.053
Zgură şi cenuşă
787
Nămol industrial
4.559
Nămol st. epurare
59.145
orăşeneşti
Acumulatori uzaţi
134
Dejecţii animaliere
26.797
Materiale refractare
1.757
Sursa: Agenţia de Protecţia Mediului Braşov

2009 (tone)
25.087
44.315
5.404
293
8.101
431
735
1.477
578
5.689
4.333
58.459
68
14.353
467

Se observă o diminuare a cantităţilor de deşeuri industriale în 2009, faţă de 2008, consecinţă a
diminuării activităților industriale cauzată de actuala criză economică.
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Ca urmare a sesiunilor de colectare DEEE (Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice) în
anul 2007, s-au colectat 100,995 tone, în 2008 s-au colectat 173,695 tone (în 8 puncte de
colectare), iar în perioada 01.06.2009 - 31.12.2009, la nivelul judeţului Braşov, s-au colectat
16,047 tone.
Deşeurile periculoase din deşeul menajer nu sunt cuprinse încă într-un program sau
reglementare.
Deşeurile periculoase, generate de activităţi medicale, sunt preluate de agenţi economici
specializaţi în vederea eliminării finale în incineratoare şi sterilizatoare autorizate, conform
legislaţiei în vigoare.
În anul 2009 s-au generat 205.656 tone de deşeuri spitaliceşti (tăietoare, înţepătoare şi
infecţioase).
În municipiul Braşov şi în alte localităţi ale judeţului, funcţionează mai multe societăţi autorizate
să desfăşoare activităţi de colectare deşeuri metalice şi nemetalice, deşeuri de mase plastice,
deşeuri de echipamente electrice şi electronice.
Aceste activităţi vin în sprijinul minimizării cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin
depozitare finală. Prin colectare selectivă a deşeurilor, organizată prin programe pilot la nivelul
municipiului Braşov, Făgăraş, Codlea, Săcele, Rupea şi Râşnov materialele reciclabile din
deşeurile municipale provenite de la populaţie şi agenţi economici, au fost recuperate înainte de
a fi depozitate final.
Cantităţile de deşeuri colectate selectiv (la sfârşitul anului 2007, 2008 şi 2009), sunt redate în
tabelul de mai jos, observându-se o creştere semnificativă a cantităţilor colectate în anul 2009:
2007
2008
tone
tone
Hârtie şi carton
148
1.025
Sticlă
103
226
Plastic
52
126
PET
26
202
Sursa datelor: Agenţia de Protecţia Mediului Braşov

2009
tone
2.000
400
150
250

Nămolurile provin pe de o parte din epurarea apelor uzate orăşeneşti, iar pe de altă parte sunt
generate de apele uzate industriale.
Nămoluri generate prin
epurarea apelor uzate

Cantităţi generate şi înregistrate
(tone)
2008
2009

Orăşeneşti
59.145
Industriale
4.559
Sursa datelor: Agenţia de Protecţia Mediului Braşov

58.459
4.333

Evoluţia cantităţilor de nămol rezultate din epurarea apelor uzate orăşeneşti relevă un trend
descendent, legat de scăderea cantităţilor de ape uzate trecute prin staţii de epurare.
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În cazul nămolurilor industriale, valorile înregistrate indică o îmbunătăţire a capacităţilor de
epurare, în relaţie cu scăderea economică şi creşterea numărului de unităţi de producţie ce
folosesc tehnologii “curate”.
Probleme identificate:











depozitele existente de deşeuri menajere şi asimilabile cu activitatea sistată, ce nu au
fost închise, prezintă un risc ridicat pentru mediu şi sănătatea populaţiei prin:
poluarea solului şi a apelor subterane, poluarea vizuală, disconfortul cauzat de emisiile
de gaze, zgomot, riscul autoaprinderii sau chiar al producerii de explozii, favorizarea
apariţiei infecţiilor,
nerealizarea celui de-al doilea depozit ecologic de deşeuri menajere, în zona Făgăraş,
şi a staţiilor de transfer arondate (respectiv, cea de la Victoria şi Hoghiz), au creat
disfuncţionalităţi în sistemul de gestionare a deşeurilor în aproape jumătate din judeţ
(partea de nord şi de vest),
nu se realizează monitorizarea tuturor agenţilor economici generatori de deşeuri
industriale,
lipseşte un sistem eficient de monitorizare a generării şi colectării deşeurilor,
nu există un sistem judeţean de colectare selectivă a deşeurilor,
la nivel judeţean nu există un sistem de eliminare a deşeurilor toxice şi periculoase din
deşeurile menajere,
salubrizarea stradală este insuficientă, atât a arterelor rutiere, cât şi a locurilor de popas,
există o contaminare istorică cauzată de depozitele neconforme de deşeuri menajere şi
industriale

Urmare a cuprinderii judeţului Braşov in cadrul Programului Sectorial Operaţional de Mediu, axa
prioritară 2, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, în prezent se elaborează
Planul de Investiţii pe Termen Lung (PITL) pentru dezvoltarea Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Braşov”.
Problemele identificate, precum şi soluţiile privind gestionarea integrată a deşeurilor îşi vor găsi
rezolvarea in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Braşov”, Planul de Investiţii pe Termen Lung – Judeţul Brasov.
În cadrul acestui proiect, care prevede închiderea depozitelor neconforme şi deschiderea celui
de al doilea depozit ecologic zonal, staţiile de transfer de la Predeal şi Măieruş se transformă in
platforme de stocare temporară, dotate cu pres-containere şi mijloc de transport. Această
modificare a apărut datorită cerinţelor europene de eficientizare.
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5.2.4. Telecomunicaţii şi Internet, mass-media, servicii poştale
Telecomunicaţii şi Internet
Folosirea telefoniei fixe scade peste tot în lume, în cazul tuturor marilor operatori. Interesul
clienţilor se mută într-o pondere mare spre telefonia mobilă, Internet şi conţinutul multimedia, iar
operatorii urmează acest interes. În viitorul apropiat, pe acelaşi cablu se va furniza Internet în
bandă largă, IP-TV şi va fi disponibil tot mai mult conţinut multimedia.
În județ numărul de abonați – persoane juridice și fizice ai operatorului național – are un trend
crescător în perioada 2000 – 2008, înregistrându-se o creştere cu 48%.
Număr de abonamente telefonice în reţeaua de telefonie fixă,
evoluţie 2000-2010

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Brașov

Scăderea numărului de abonați ai operatorului național, înregistrată în intervalul 2005-2006, se
datorează în mare măsură concurenței existente pe piața telefoniei.
La începutul anului 2010, pe fondul unei reveniri în ponderea totală a utilizatorilor de servicii de
telefonie, operatorul național Romtelecom asigură prin magistrală optică legătura dintre sudul
României și centrul țării pe traseul Predeal – Săcele – Brașov – Codlea – Făgăraș - Sibiu și
radial, de la această magistrală spre județele învecinate.
Situația acoperirii cu servicii de telefonie este deficitară mai ales în unele zone rurale, această
stare de lucruri fiind generată în special de furturile de cablu de cupru (la începutul anului 2010
se înregistrau în medie 4-5 furturi de cablu în fiecare săptămâna). Zonele deficitare datorate
distrugerilor sunt: Roadeș, Colonia 1 Mai – Holbav, Toarcla – comuna Cincu și altele.
În ceea ce priveşte acoperirea GSM (Global System for Mobile Communications), la nivelul
judeţului există doar câteva zone populate care nu beneficiază în totalitate de semnal GSM.
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Internetul în județul Brașov este asigurat prin rețele fixe (ex.: operatorii de telefonie fixă) și prin
internet mobil, asigurat atât de operatorii de telefonie fixă, cât și de cei de telefonie mobilă.
Practic, referindu-ne la internetul mobil, harta acoperirii cu acest tip de serviciu se suprapune
peste acoperirea telefoniei mobile.
Conform Institutului Eurostat, România a înregistrat creșteri semnificative cu începere din 2006
în ceea ce privește extinderea internetului, inclusiv broadband/internet de mare viteză:
Procentul de acoperire a internetului în gospodării
din care broadband/internet de mare viteză
An

2006
2007
2008
2009
Internet (broadband) Internet (broadband) Internet (broadband) Internet (broadband)
Media UE
49%
(30%)
54%
(42%)
60%
(49%)
65%
(56%)
România
14%
(5%)
22%
(8%)
30%
(13%)
38%
(24%)
Sursa datelor: Eurostat

În ceea ce privește serviciile de e-guvernare (servicii publice oferite beneficiarilor acestora prin
intermediul Internetului) tendința este ca atât administrația locală (municipii, orașe, comune) săși diversifice serviciile, asigurând o parte a acestora în/prin mediul on-line, cum ar fi: plata
taxelor și impozitelor, accesul la informații de interes public, etc.

Mass-media
În judeţul Braşov accesul la informații distribuite prin mass media este asigurat prin:
- publicaţii locale, cotidiane şi săptămânale, generaliste sau tematice;
- posturi radio/TV, inclusiv retransmisia de posturi generaliste sau/și de nișă cu
difuzare națională.
Situația publicațiilor cu apariție județeană,
la începutul anului 2010
Periodicitate
Cotidian
Lunar
Săptămânal
Cotidian
Trimestrial
Bilunar
Cotidian
Bilunar

Tip
gratuit
gratuit
platit
platit
gratuit
gratuit
platit
gratuit

Arie
local
internaţional
local
local
local
local
regional
local

Număr
2
1
1
1
1
1
1
1

Sursa datelor: Biroul Român de Audit al Tirajelor – BRAT, 2010

Față de raportările Biroului Român de Audit al Tirajelor în județul Brașov mai apare un periodic
de limba maghiară.
Majoritatea titlurilor naţionale ajung în localităţile judeţului prin intermediul poştei sau al firmelor
de distribuţie a presei.
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Alte modalităţi de răspândire a informaţiilor sunt reprezentate de radio şi televiziune
(locale):
Tip:
Număr:
Licențe televiziuni locale:
15
Licențe radio FM:
34
Licențe transmisii cablu:
5
Avize retransmisie programe TV:
394
Sursa datelor: Consiliul Național al Audiovizualului - CNA, 2010

Anul
2000

Evoluția abonamentelor radio – TV, 2000-2007
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Anul
2007

Număr abonamente RADIO
108.315 182.960

84.658 185.654 161.825 161.084 160.087 156.047
Număr abonamente TV
118.199 113.129 109.098 142.434 174.929 168.943 168.865 165.330
Sursa datelor: Direcția Județeană de Statistică Brașov
Distribuția presei scrise, accesul la cea electronică (radio/TV) sau prin mediul on-line, asigură în
mod echitabil accesul la informații de interes public pentru toți locuitorii județului Brașov, în
măsura în care aceștia își manifestă dorința de a fi informați.

Servicii poştale
La nivelul anului 2010 în județul Brașov sunt 142 de oficii poștale, agenţii, ghișee.
Diferenţa dintre aceste centre poştale constă în numărul de angajaţi, precum şi în serviciile
oferite:
 agenţia are un singur angajat şi este neinformatizată, informatizarea făcându-se la
nivelul oficiilor poştale,
 ghişeul poştal reprezintă o subunitate poştală care are un angajat la sediu şi cel puţin un
factor poştal însărcinat cu distribuirea corespondenţei,
 oficiul poştal este informatizat, are un diriginte de poştă, unul sau mai mulţi angajaţi la
ghişeu, un casier şi doi sau mai mulţi factori poştali.
În afara acoperirii cu servicii poştale prin operatorul naţional, Compania Națională de Poștă
Româna SA, la nivelul județului operează și alte companii cu acoperire națională/internațională
care oferă servicii de curierat rapid, asigurând o bună distribuție la nivel județean şi național.
Infrastructura operatorului național de servicii de corespondență, peste care se adaugă
serviciile furnizate de ceilalți operatori asigură în condiții acceptabile acest tip de servicii pentru
locuitorii județului Brașov.
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Anexa 1

Lista Siturilor de Importanţă Comunitară (SCI) din judeţul Braşov care se vor atribui în custodie:
Suprafaţa
(ha)

Observaţii privind modul în care se face
atribuirea în custodie

Nr.
Crt

Cod sit

Numele sitului

1

ROSCI0001

2

ROSCI0055

3

ROSCI0079

4

ROSCI0102

Aninişurile de pe Tărlung
Dealul Cetăţii Lempeş Mlaştina Hărman
Fânaţele de pe Dealul Corhan –
Sabed
Leaota

1400.4

6

ROSCI0120

Muntele Tâmpa

203.3

7

ROSCI0137

Pădurea Bogăţii

6329.2

8

ROSCI0170

Pădurea şi mlaştinile eutrofe de
la Prejmer

356.3

Atribuit custodie

9

ROSCI0195

Piatra Mare

4282.6

10

ROSCI0205

Poienile cu narcise de la
Dumbrava Vadului

395.9

Atribuit custodie
Se atribuie în custodie împreună cu aria
naturală protejată de interes naţional 2.250.
Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului

11

ROSCI0207

Postăvarul

1279.8

Atribuit custodie

12

ROSCI0227

Sighişoara - Târnava Mare

85374.1

Necesită structura proprie de administrare

131.4
370.5
515.2
Se atribuie în custodie împreună cu aria
naturală protejată de interes naţional 2.255
Tâmpa (Muntele)
Se atribuie în custodie împreună cu
ROSPA0093 Pădurea Bogata

Lista Ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) care se vor atribui în custodie
Nr.
crt
1

Cod sit
ROSPA0003

Numele sitului
Avrig - Scorei - Făgăraş

Suprafaţa
(ha)
2788.13

Observaţii privind modul în care se face
atribuirea în custodie
Atribuit custodie

2

ROSPA0027

Dealurile Homoroadelor

36881.18

Se atribuie în custodie împreună cu
ROSCI0036 Cheile Vârghişuluişi cu ariile
naturale protejate de interes naţional 2.485.
Cheile Vârghişului şi peşterile din chei, 2.245.
Locul fosilifer Carhaga, 2.239. Coloanele de
bazalt de la Racos, B.1. Complexul Geo

3

ROSPA0037

Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura
Codlei

4536.42

Atribuit custodie

5

ROSPA0082

Munţii Bodoc Baraolt

58020.95

Se încredinţează în custodie împreună cu
ROSCI0056 Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului

202

Analiza situaţiei actuale.
Capitolul 5 – PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI
Lista siturilor Natura 2000 (SCI şi SPA) care necesită structuri proprii de administrare
Suprafaţa
(ha)

Nr.
crt

Cod sit

1

ROSCI0122

Munţii Făgăraş

198512

2

ROSCI0227

Sighişoara - Târnava Mare

85374.1

3

ROSPA0099

Podişul Hârtibaciului

246357.1

Numele sitului

Observaţii (condiţiile în care se face
încredinţarea în administrare)
Se încredinţează în administrare împreună cu
SPA Piemontul Făgăraş.
Se încredinţează în administrare împreună cu
suprafaţa din SPA Podişul Hârtibaciului care se
suprapune peste SCI.
Se încredinţează în administrare fără suprafaţa
care se suprapune peste SCI Sighişoara –
Târnava Mare

Lista ariilor naturale protejate de interes naţional care se vor atribui în custodie
Nr
crt.

Cod
naţional

1
2
3

2.240.
2.254.
2.24.

4
5
6
7
8

2.242.
2.247.
2.248.
2.238.
2.256.

9

IV.12.

10
11

2.241.
IV.11.

Denumire arie naturală
protejată
Coloanele de bazalt de la
Piatra Cioplită
Cotul Turzunului
Dealul cu Melci
Microcanionul de bazalt de la
Hoghiz
Peştera Bârlogul Ursului
Peştera Valea Cetăţii
Stânca bazaltică de la Rupea
Stejerişul Mare
Peştera Comăna
Vulcanii noroioşi de la Băile
Homorod
Holbav

Suprafaţa
(ha)

Observatii privind atribuirea in custodie

22,74
399,46
11.78
109,02
18,22
15.629
1,85
293,4

Atribuit custodie

41.3

Atribuit custodie

2.775
4.1
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Analiza SWOT protecția mediului și echiparea teritoriului
Puncte Tari:
Protecția mediului
 controlul nivelului de poluare prin monitorizarea şi evaluarea permanentă a
factorilor de mediu în special în municipiul Brașov
 varietatea şi bogăţia biodiversităţii în întreg județul
 existența a două parcuri naționale (Bucegi și Piatra Craiului) pe teritoriul
administrativ al județului.

Echiparea teritoriului
 județul Braşov este un important nod de transport rutier și feroviar, intern și
internaţional
 proiecte demarate de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere – la
nivelul municipiului, zonei metropolitane, precum și în întregul județ
 majoritatea localităților au PUG actualizate
 sistem centralizat de termoficare recent reabilitat în municipiul Făgăraș
 extinderea pieţei serviciilor Internet, creșterea accesibilității și oferta de
Internet de mare viteza atât în mediul rural, cât și urban;
 acoperirea mare a reţelei de cablu TV la nivelul judeţului, inclusiv în unele
localități mici din mediul rural
 existența operatorului regional de apă, care asigură servicii de apă și
canalizare pentru un număr important de locuitori
 proiecte implementate sau în curs de implementare în vederea extinderii și
modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, realizarea rețelelor de
canalizare, tratare și epurarea apelor uzate
 implementarea programelor de dezvoltare, privind managementul integrat al
resurselor de apă
 implementarea programelor de dezvoltare privind managementul integrat al
deşeurilor
 toate localităţile judeţului sunt alimentate cu energie electrică
 există un număr mare de localităţi racordate la reţeaua de distribuţie a
gazelor naturale
 există un număr mare de staţii pentru distribuirea carburanţilor auto în mediul
urban

Puncte Slabe:
Protecția mediului
 slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind
managementul ariilor protejate - Situri Natura 2000
 resursele financiare scăzute, personal nespecializat în managementul
ariilor protejate, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
 prezența braconajului atât în pădurile publice, cât și în cele private nu
există un sistem coerent de informare a publicului cu date privind starea
mediului
 sistemul actual de monitorizare a calităţii factorilor de mediu nu acoperă
integral teritoriul administrativ al judeţului
 infrastructura deficitară pentru colectarea, transportul, depozitarea şi
eliminarea deşeurilor (lipsa unui depozit ecologic care să deservească
zona Făgăraș sau promovarea unei variante alternative)
 nivelul redus al colectării selective a deşeurilor, al reciclării şi valorificării
acestora
 lipsa infrastructurii necesare eliminării deșeurilor periculoase
 lipsa investițiilor în întreținerea digurilor existente și în dezvoltarea
sistemului de îndiguiri
 poluarea apelor și a solului cu diferite tipuri de deșeuri (PVC și rumeguș)
 nivel redus de ape uzate epurate conform în unele zone ale județului

Echiparea teritoriului
 lipsa autostrăzii și aeroportului care să asigure legătura județului Brașov
de celelalte zone urbane naționale și de coridoarele de transport
europene
 parte din drumurile judeţene şi comunale sunt în stare necorespunzătoare
traficului (în mod special drumul ce leagă Șercaia de Hoghiz)
 lipsa totală sau nefinalizarea rutelor/căilor de acces ocolitoare pentru
localități și prezența traficului greu în localitate
 există localități greu accesibile din cauza lipsei transportului public de
călători (între unele comunități rurale din Rupea și Făgăraș)
 lipsa de eficiență a transportului de persoane și marfă a CFR reduce
atractivitatea și profitabilitatea folosirii transporturilor pe calea ferată
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 un procent semnificativ din reţelele de alimentare şi distribuţie a apei,
precum și rețelele de canalizare sunt uzate fizic și moral înregistrând
pierderi mari
 număr mic de localități - în special din mediul rural - racordate la rețeaua
de utilități (apă și canalizare)
 lipsa de eficiență economică și energetică a CET Brașov
 slaba promovare și utilizare a surselor de energie verde, nepoluantă
 în 26 de localităţi mai sunt gospodării neracordate la reţeaua electrică
urmare a construcţiilor neautorizate
 unele investiţii începute pentru înfiinţarea de noi distribuţii ale gazelor
naturale stagnează din lipsa fondurilor
 în zonele periferice ale judeţului, numărul de staţii pentru distribuţia
carburanţilor este mic
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Oportunități
Protecția mediului
 implementarea sistemului de management de mediu la nivelul agenţilor
economici, din punct de vedere legislativ, structural şi organizatoric
 dezvoltarea de parteneriate public-private pentru sectorul de mediu
 parteneriat public – privat în vederea descentralizării și rentabilizării
producției și distribuției energiei termice în municipiul Brașov
 promovarea și co-finanțarea producerii energiei verzi
 administrarea controlată a resurselor în ariile naturale protejate prin luarea în
custodie și gestionarea a ariilor naturale
 declararea masivului Ciucaș parc de interes național

Echiparea teritoriului
 existenta unui consens local și a unui parteneriat privind construirea
infrastructurilor specifice transportului aerian – Aeroportul International
Ghimbav (complementar: Aerodromul Ghimbav, pentru aeronave de
capacitate mică)
 îmbunătățirea conectării județului la rețele majore de transport național și
european, prin construirea autostrăzilor (legătura București – Brașov – Cluj –
Oradea şi Braşov – Comarnic - Bucureşti)
 interconectarea terminalului de marfă a viitorului aeroport cu terminalul de
cale ferată din nordul municipiului Braşov şi cu reţeaua rutieră prin
construcţia centrului logistic integrat
 accesarea de fonduri externe pentru finanţarea construirii/reabilitării
infrastructurii de bază (apă, canal, drumuri) și cea de mediu (managementul
integrat al deșeurilor menajere), în special prin intermediul POS MEDIU
 introducerea de tehnologii pentru infrastructura de mediu, în conformitate cu
legislaţia în vigoare
 realizarea primei instalații de valorificare energetică a deșeurilor la nivel
județean
 creşterea eficienţei utilizării resurselor naturale şi a energiei convenționale și
neconvenționale
 introducerea/dezvoltarea de sisteme paralele/alternative de producere de
energie
 dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiei prime rezultate din
procesarea deşeurilor

Riscuri
Protecția mediului
 insuficienta dezvoltare/extindere a sistemului de canalizare înrăutățește
calitatea mediului
 presiunea necontrolată pe care o exercită factorii antropici asupra
factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi asupra conservării biodiversităţii
 poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării florei şi
faunei în zonele protejate, din cauza turismului necontrolat
 pericolul apariţiei accidentelor majore și a dezastrelor naturale datorate
lipsei investițiilor în realizarea îndiguirilor cursurilor de apă

Echiparea teritoriului
 tergiversarea asigurării finanțării construcției infrastructurii majore de
transport - aeroport si/sau autostradă diminuează progresiv șansele de
realizare în timp util a acestor obiective;
 discrepanțele/disparitățile de dezvoltare dintre zona urbană și cea rurală
se pot accentua deoarece în zona rurală (din lipsa fondurilor) se
investește puțin pentru extinderea infrastructurii de bază
 limitarea nedorită, dar posibilă a transportului public de persoane în zona
rurală poate duce la izolarea unor grupuri mai puțin mobile de populație
 menţinerea tendinţei de debranşare de la sistemul centralizat de furnizare
a agentului termic pentru încălzirea locuinţelor poate duce la colapsul
sistemelor
 creșterea dependenței de gaze naturale la producerea energiei termice
 la eliberarea autorizațiilor de construcție, unele autorități locale nu țin cont
de unele reguli urbanistice fapt ce duce la pierderea specificității unor
zone rurale
 parte din drumurile comunale riscă să rămână nemodernizate din cauza
posibilităţilor financiare reduse ale localităţilor respective
 lipsa interesului transportatorilor de a promova trasee în localităţile mici şi
cu putere economică scăzută
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