
 

 

  



1 
 

 

 

 

RAPORT DE MEDIU  

pentru  

 

 

 

 

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI  BOGDĂNEȘTI 

 

Întocmit de:  

 Biolog Tudor Andrei Anca - Elaborator autorizat de studii pentru 

protecţia mediului  

 

 

 Dr. Biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela - Elaborator autorizat de studii 

pentru protecţia mediului  

 

 

  



2 
 

 

 

 

CUPRINS 

 

INTRODUCERE ....................................................................................................................................................4 

Capitolul 1: CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 

BOGDĂNEȘTI, JUDEŢUL SUCEAVA ......................................................................................................................8 

1.1. Conţinutul PUG al comunei Bogdănești, judeţul Suceava .......................................................................8 

1.2. Obiectivele PUG .......................................................................................................................................8 

Capitolul 2: RELAŢIA PUG CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME ........................................................................... 10 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 2014-2020 ............................................................ 17 

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA ............................................................. 18 

Depozitul ecologic de la Moara II 23.06.2014 ................................................................................................. 39 

Capitolul 3: ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA 

NEIMPLEMENTĂRII PUG .................................................................................................................................. 49 

3.1 Descrierea zonei de amplasament a comunei Bogdăneşti .............................................................. 49 

3.1.1. Încadrarea în teritoriul judeţului Suceava ..................................................................................... 49 

3.1.2. Istoricul comunei Bogdăneşti ........................................................................................................ 52 

3.1.3. Relieful şi caracteristicile geotehnice ale amplasamentului ......................................................... 53 

3.1.4. Clima .............................................................................................................................................. 57 

3.1.5. Aer şi zgomot ................................................................................................................................. 60 

3.1.6. Resursele de apă ............................................................................................................................ 61 

3.1.7. Calitatea apelor ............................................................................................................................. 62 

3.1.8. Solurile ........................................................................................................................................... 69 

3.1.9. Flora, fauna şi arii naturale cu regim special ................................................................................. 71 

3.1.10. Spaţiile verzi şi zonele de agrement ............................................................................................ 85 

3.1.11. Monumente istorice, arhitectonice şi de artă ............................................................................. 91 

3.2. Factorul antropic .................................................................................................................................. 93 

3.2.1. Populaţia (date demografice) ........................................................................................................ 93 

3.2.2.  Economia ...................................................................................................................................... 95 

3.2.3. Căile de comunicaţie ............................................................................................................... 99 

3.3. Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării PUG ...................................... 100 

3.3.1. Riscurile naturale ......................................................................................................................... 100 

3.3.2. Atmosfera .................................................................................................................................... 108 

3.3.3. Resursele de apă .......................................................................................................................... 109 

3.3.4. Solul ............................................................................................................................................. 110 

3.3.5. Flora, fauna şi rezervaţiile naturale ............................................................................................. 111 

3.3.6. Sănătatea populaţiei .................................................................................................................... 113 

Capitolul 4: PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU IMPLEMENTAREA P.U.G BOGDĂNEȘTI ................ 114 

Capitolul 5: OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE PENTRU P.U.G BOGDĂNEȘTI ............................................... 129 

Capitolul 6: POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CAZUL IMPLEMENTĂRII P.U.G. 

BOGDĂNEȘTI .................................................................................................................................................. 137 

6.1. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA FECTORULUI DE MEDIU APĂ .............. 137 

6.1.1. Potențialele efecte ale implementării P.U.G Bogdănești asupra apelor de suprafață ................ 137 

6.1.2. Potențialele efecte ale implementării P.U.G Bogdănești asupra pânzei freatice ....................... 139 



3 
 

6.2. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA FECTORULUI DE MEDIU AER .............. 140 

6.3. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA FECTORULUI DE MEDIU SOL .............. 140 

6.4. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI ...................... 142 

6.5. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA FLOREI, FAUNEI ȘI REZERVAȚIILOR 

NATURALE.................................................................................................................................................. 142 

6.5. EVALUAREA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A IMPACTULUI IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA 

FACTORILOR DE MEDIU ............................................................................................................................. 143 

Capitolul 7: POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANFRONTALIER ȘI 

EFECTELE CUMULATIVE ................................................................................................................................. 152 

7.1. EFECTELE SEMNIFICATIVIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN COTEXT TRANSFRONTALIER .............................. 152 

7.2. EFECTE CUMULATIVE ALR P.U.G. BOGDĂNEȘTI ................................................................................. 152 

Capitolul 8: MĂSURI PROPUSE PRIN STRATEGIA P.U.G. PENTRU A PREVENI ȘI REDUCE EFECTELE NEGATIVE 

ASUPRA MEDIULUI ........................................................................................................................................ 153 

8.1. MĂSURI PRIVIND GESTIUNEA SERVICIILOR ........................................................................................ 153 

8.2. MĂSURI RESURSELE DE APĂ ............................................................................................................... 155 

8.3. MĂSURI RESURSELE DE ATMOSFEREI ................................................................................................. 157 

8.4. AMELIORAREA CALITĂȚII SOLULUI ȘI SUBSOLULUI ............................................................................ 157 

8.4. FLORA, FAUNA ȘI REZERVAȚIILE NATURALE ....................................................................................... 159 

8.6. POPULAȚIA ......................................................................................................................................... 162 

8.7. SALUBRIZAREA LOCALITĂȚILOR COMUNEI ......................................................................................... 162 

8.9. PATRIMONIAL CULTURAL ................................................................................................................... 163 

Capitolul 9: DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE ........................................................................................................ 164 

Capitolul 10: DESCRIEREA MĂSURILOR DE MONITORIZARE ......................................................................... 165 

10.1. PREVEDERI LEGISLATIVE PRIVIND MONITORIZAREA PLANURILOR ȘI PROGRAMELOR .................... 165 

10.2. PROPUNERI PRIVIND PROGRAMUL DE MONITORIZARE AL IMPLEMENTĂRII P.U.G. ....................... 167 

REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC .............................................................................................................. 171 

 

 

  



4 
 

 

 INTRODUCERE  

 

La nivelul Uniunii Europene au fost stabilite o serie de obiective în vederea creării 

condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă, ţinându-se cont de impactul economic, social şi de mediu a 

implementării proiectelor, planurilor şi programelor. Aceste obiective sunt formulate conform 

angajamentelor de la Kyoto şi se referă la: 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1% în medie pe an, faţă de valorile 

din 1990; 

 întreruperea dintre dezvoltarea economică, utilizarea resurselor şi generarea 

deşeurilor; 

 protecţia şi reabilitarea habitatelor şi a mediului natural. 

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe reprezintă un proces de evaluare – aplicat 

la un stadiu raţional de timpuriu al elaborării strategiilor, planurilor sau programelor – a calităţii 

mediului şi a consecinţelor implementării acestora, astfel încât să se asigure că orice consecinţă 

este evaluată în timpul elaborării şi înainte de aprobarea oficială a strategiilor, planurilor sau 

programelor. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului şi altor 

factori interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi informaţi cu privire la deciziile care pot avea 

un impact asupra mediului şi a modului în care au fost luate.  

Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE a 

fost adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Lista planurilor şi programelor care intră sub 

incidenţa HG nr. 1076/2004 a fost aprobată prin Ordinul MMGA nr. 995/2006. Prin OM nr. 

995/2006 se prevede că planurile urbanistice generale încadrate la pct. 12 – Amenajarea 

teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, lit. i), intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004.  

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu 

recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu 

Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.  

Pentru evidenţierea zonelor critice din punct de vedere al protecţiei mediului şi 

transpunerea în termeni concreţi ai disfuncţionalităţilor rurale şi vulnerabilităţii elementelor de 
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risc din teritoriul administrativ al comunei Bogdănești şi localităţilor aparţinătoare s-au utilizat, în 

principal: 

 metode descriptive cu scopul de a sintetiza seriile de date în indicatori şi indici statistici; 

 metode calitative pentru evidenţierea unor parametri calitativi ai mediului, dar şi a 

percepţiei populaţiei faţă de diferite aspecte care caracterizează habitatul; 

 mijloace şi tehnici de analiză a datelor care au oferit posibilitatea clasificării datelor şi 

interpretării rezultatelor obţinute în urma prelucrării. 

În conformitate cu art. 9, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi 

programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte 

semnificative asupra mediului. 

Pentru întocmirea prezentului Raport de mediu au fost consultate următoarele acte 

normative cu referire la protecţia mediului: 

 HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe, prin care a fost ratificată Directiva SEA  

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi 

completările ulterioare 

 OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 

 Legea apelor nr.107/1996 cu actualizările ulterioare 

 HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată 

și actualizată 

 Ord. 756/1997 – reglementare privind evaluarea poluării mediului cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată și actualizată 

Actele normative principale care asigură cadrul legislativ pentru protecţia şi managementul 

mediului au constituit elementul fundamental în evaluarea problemelor de mediu şi în elaborarea 

Raportului de mediu. 

 Sursele documentare pentru întocmirea Raportului de mediu pentru PLANUL 

URBANISTIC GENERAL al comunei Bogdănești, judeţul Suceava au fost următoarele: 

 Metodologia de elaborare a PUG pe baza „Ghidului privind metodologia de elaborare 

şi conţinutul cadrul al Planului Urbanistic General” elaborat de Institutul Naţional de 

Cercetare Dezvoltare în Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi avizat de Ministrul 
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Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului cu ordinul 13 N/10.03.1999; 

 Memoriul general pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei 

Bogdănești, elaborat de către S.C. URBATECH S.R.L. – proiectant urbanism; 

 Informaţii de la Direcţia Generală a Muncii şi Protecţiei Sociale; 

 Informaţii de la Autoritatea de Sănătate Publică Suceava; 

 Informaţii de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava; 

 Plan de amenajare a teritoriului judeţean Suceava; 

 Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava; 

 Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei 2007-2013; 

 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Suceava pentru perioada 2011-

2020. 

 Prezentul Raport de Mediu a fost elaborat ca urmare a solicitării Consiliului Local al 

comunei Bogdănești, judeţul Suceava, în vederea obţinerii Avizului de Mediu pentru Planul 

Urbanistic General (PUG) al comunei Bogdănești şi întocmirea Regulamentul Local Urbanistic 

(RLU) al comunei Bogdănești. 

 Scopul realizării PUG este armonizarea la nivelul teritoriului comunei Bogdănești a 

politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi judeţean pentru 

asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale judeţului Suceava, urmărindu-se 

creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea. Prin întocmirea 

Raportului de Mediu se urmăreşte crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă şi 

implementarea unui sistem de gestionare a serviciilor de utilităţi publice eficient din punct de 

vedere economic şi ecologic, care să răspundă nevoilor colectivităţii locale şi să fie conform cu 

prevederile directivelor europene. 

Prezentul raport supune analizei potenţialele efectele semnificative ale PUG asupra 

mediului, analizând consecinţele generate de implementare a proiectelor ce vizează creşterea 

nivelului de trai al locuitorilor, dar şi posibilitatea de eficientizare a măsurilor de protecţie a 

mediului pe teritoriul comunei şi cu incidenţă asupra teritoriului judeţului Suceava. 

Raportul de Mediu descrie: starea actuală a mediului pe teritoriul comunei Bogdănești, 

posibila evoluţie a acestuia în cazul neimplementării PUG şi evidenţiază eventualele probleme de 

mediu ce pot apărea prin derularea proiectelor prevăzute în planul urbanistic. Problemele de 

mediu posibil a fi generate de implementarea PUG s-au identificat, descris şi evaluat, şi s-au 

formulat recomandări prin care s-a urmărit reducerea incidenţei acestora asupra factorilor de 

mediu şi a populaţiei.  



7 
 

Obiectivele de mediu au fost stabilite în concordanţă cu obiectivele propuse prin strategia 

de dezvoltare locală şi judeţeană. 
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Capitolul 1: CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BOGDĂNEȘTI, JUDEŢUL SUCEAVA 

 

1.1. Conţinutul PUG al comunei Bogdănești, judeţul Suceava 

Prezentul plan urbanistic conţine informaţii privind modul de gestionare spaţială a 

teritoriului comunei Bogdănești, concepută pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a zonei, în 

contextul armonizării la nivel regional şi naţional şi al încadrării în normele europene privind 

amenajarea teritoriului. În planul urbanistic sunt evidenţiate activităţile prezente şi viitoare ale 

comunei care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor în acord cu măsurile de 

protejare a patrimoniului natural şi construit conform legislaţiei în vigoare.  

1.2. Obiectivele PUG 

Studiul de faţă identifică direcţiile coerente de dezvoltare urbanistică de largă perspectivă 

pentru care au fost conturate unele strategii, priorităţi, reglementări şi servituţii de urbanism 

aplicabile în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul localităţii. Obiectivele principale ale 

PUG sunt: 

 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al 

localităţii; 

 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

 stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice existente; 

 evidenţierea formelor de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; 

 precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi 

plantate; 

 delimitarea zonelor de risc natural, delimitate şi declarate astfel conform legii, precum şi 

a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi 

realizarea construcţiilor în aceste zone. 

 valorificarea potenţialului uman, economic şi natural existente în zonă; 

 reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, cu identificarea şi eliminarea surselor de 

poluare; 
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 identificarea potenţialul de relansare economică şi mutaţiile ce pot interveni în 

categoria de folosinţă a terenurilor. 
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Capitolul 2: RELAŢIA PUG CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME 

Acest PUG va relaţiona cu strategia de dezvoltare locală, care propune un portofoliului de 

proiecte şi se subordonează strategiilor de dezvoltare naționale, regionale și județene. Evoluţia 

comunei va fi corelată cu evoluţia întregului judeţ, aşa cum rezultă din Planul de Amenajare a 

Teritoriului Judeţean – P.A.T.J. Suceava, cu strategiile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean 

Suceava şi cu strategiile de dezvoltare pentru regiunea nord-est. Planurile și programele de 

planificare a evoluției județului Suceava și a regiunii nord-est urmăresc liniile directoare trasate 

prin strategiile naționale.   

 

 

 

 

 

Conceptul strategic de dezvoltare teritorială este un document strategic privind 

dezvoltarea teritorială durabilă și integrată pe termen mediu și lung a României și stabilește liniile 

directoare de dezvoltare a României la scară regională, interregională, națională prin integrarea 

relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional corelând conceptele de coeziune și 

competitivitate la nivelul teritoriului.  

 

≈ Carta europeană a amenajării teritoriului  

≈ Schema de dezvoltare  a spaţiului european Postdam 

1999  

≈ Declaraţia de la Ljubljana asupra dimensiunii teritoriale a 

dezvoltării durabile  

≈ Strategia de la Lisabona  

CADRUL 

EUROPEAN 

 

CADRUL 
NAȚIONAL 

 

≈ Planul Naţional de Dezvoltare 

≈ Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

≈ Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 

≈ Strategia de Dezvoltare Rurală a României 

≈ Strategia de Dezvoltare a judeţului Suceava 

≈ Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bogdănești 

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 

BOGDĂNEȘTI 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI - ORIZONTURI 2013-2020-2030 

Principiile strategice ale dezvoltării vizează: 

1. Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul 

programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE;  

2. Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile.  

La nivel naţional:  

 Promovarea mecanismelor economiei de piaţă în toate regiunile ţării în vederea 

îmbunătăţirii competitivităţii şi realizării unei creşteri economice sustenabile; 

 Promovarea unei dezvoltări armonioase spaţiale a reţelei de localităţi; 

 Creşterea capacităţii regiunilor (din punct de vedere instituţional, financiar, decizional) 

pentru susţinerea propriului proces de dezvoltare;  

 Promovarea principiilor dezvoltării durabile;  

 Crearea condiţiilor pentru şanse egale privind accesul la informare, cercetare-dezvoltare 

tehnologică, educaţie şi formare continuă.  

La nivel regional:  

 Reducerea disparităţilor dintre regiuni, judeţe, mediul urban versus mediul rural, zone 

centrale, zone periferice, etc.;  

 Preîntâmpinarea apariţiei unor zone problemă;  

 Coordonarea iniţiativelor de dezvoltare regională cu priorităţile naţionale şi orientările 

Uniunii Europene.  

Obiectivele strategice 

Protecţia mediului - programe de acţiune pe termen mediu:  

 Protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a 

componentelor acesteia, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii 

naturale protejate, în acord cu strategiile, politicile şi practicile aplicate la nivel european şi 

internaţional;  

 Reducerea impactului negativ asupra mediului şi reducerea emisiilor gazelor cu efect de 

seră, aplicarea si respectarea fermă a legislaţiei de mediu; 

 Stimularea producţiei eco-eficiente şi a consumului durabil;  

 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 

gestionării deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate; 
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 Deplasarea accentului politicilor de mediu dinspre măsurile şi acţiunile curative spre cele 

preventive, prin: 

 Dezvoltarea sistemelor de monitoring integrat al mediului, informaţional de mediu, 

de raportare a evoluţiei stării mediului, ca instrumente esenţiale de fundamentare a 

deciziilor de protecţie a mediului, de evaluare a îndeplinirii ţintelor politicii 

naţionale de mediu şi de informare a publicului;  

 Productia eco-eficientă şi consumul durabil;  

 Promovarea standardelor ISO 14000 şi EMAS cu scopul realizării unor procese, 

produse şi servicii eco-eficiente, cu riscuri minime asupra oamenilor şi asupra 

Capitalului Natural;  

 Aplicarea instrumentelor economice la nivel internaţional (taxele internaţionale sau 

taxele naţionale armonizate, cotele părţi negociabile ale emisiilor GES), 

implementarea Convenţiei Cadru pentru Schimbări Climatice, mecanismul de 

dezvoltare “curată", conform Protocolului de la Kyoto. 

 

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL (PATN) 

Reprezintă documentul cu caracter director, care include sinteza programelor strategice 

sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întreg teritoriul ţării, conform Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată. 

Secţiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional sunt:  

 Secţiunea a I-a - Reţele de transport - Căi de comunicaţie, aprobată prin Legea nr. 

363/21.09.2006 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional;  

 Secţiunea a II-a - Apă, aprobată prin Legea nr. 171/04.11.1997 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional;  

 Secţiunea a III-a - Zone protejate naturale şi construite, aprobată prin Legea nr. 

5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional;  

 Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobată prin Legea nr. 351/06.07.2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional; 

 Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/22.10.2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional; 

 Secţiunea a VI-a - Zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/26.05.2009 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional; 

 Secţiunea a VII-a - Infrastructura pentru educaţie - neaprobată. 
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 Secţiunea a VIII-a - Zone rurale - neaprobată. 

 

Secțiunea I – Rețele de transport 

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

direcţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport. 

A. Căi rutiere 

În cadrul Anexei nr. 1 Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului 

national - Secţiunea I – Reţele de transport la secţiunea A. Reţeaua de căi rutiere, sunt enumerate 

coridoarele dedicate autostrăzilor; cele situate în aria de influenţă sunt: 

 1.06. Siret* - Suceava - Bacău - Mărășești – Tișița (conexiune cu Coridorului IX);  

 1.14. Petea - Satu Mare - Baia Mare - Mireșu Mare - Dej - Bistrița - Vatra Doreni –  

Suceava. 

 

- 

Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi rutiere (P.A.T.N. Secţiunea I. A) 
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B. Căi ferate 

Conform Secţiunii B. Reţeaua de căi feroviare a PATN 1. Linii de cale ferată convenţionale, 

cu viteza până la 160km/h pe trasee existente reabilitate, următoarele tronsoane de cale ferată ce 

deservesc zona de influență a comunei trebuie modernizate: 1.06. Vicșani* - Suceava - Paşcani. 

 

 

Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi feroviare (P.A.T.N. Secţiunea I. B) 

 

C. Reţeaua de transport combinat 

În PATN, Secţiunea E. Reţeaua de transport combinat include în capitolul 1. Terminale de 

transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare la pct. 1.21: 

Terminalul Suceava. 

 

Secțiunea a II-a – Apa 

Pe teritoriul administrativ al comunei Bogdănești se pot identifica următoarele zone: 

- din punct de vedere al apei pentru irigaţii: nu este cazul  

- din punct de vedere al resurselor de apă dulce: zone cu resurse de apă subterană cu 

vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri de prioritare de protecție la poluare  

- din punct de vedere al apei pentru industrie: nu este cazul 

Autorităţile administraţiei publice vor coopera în aplicarea prevederilor acestei legi, luând 
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măsuri pentru: 

 asigurarea protecţiei resurselor de apă împotriva epuizării, poluării şi degradării lor, 

printr-o utilizare durabilă 

 corelarea resurselor cu cerinţele de apă pentru populaţie, industrie, irigaţie şi alte 

folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni în amenajarea teritoriului pe termen 

scurt, mediu şi lung. 

Astfel, conform anexei II putem preciza că teritoriul administrativ al comunei Bogdănești se 

află situat în cadrul bazinului hidrografic al râului Moldova, bazin caracterizat prin resurse 

hidrografice specifice mai mici (cuprinse între 50% şi 100% din resursa medie) decât media pe ţară 

şi cu vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri prioritare de protecţie la poluare. 

Principalul curs de apă ce străbate teritoriul administrativ este râul Râșca, afluent al râului 

Moldova, curs de apă de categoria I de la izvoare pâna la vărsarea în râul Siret. 

 

Secțiunea a III-a – Zone protejate 

Pe teritoriul comunei Bogdănești au fost identificate următoarele: 

Zone (arii) naturale protejate de importanță națională: 

  Situl Natura 2000 ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși (la limita de  

nord-est a comunei) 

Zone (arii) naturale protejate de importanță locală din județul Suceava: 

Nu este cazul. 

Monumente și ansambluri de arhitectură: 

 206*: SV-II-a-B-05498 Ansamblul bisericii ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII-

XIX 

 207*: SV-II-m-B-05498.01 Biserica de lemn ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. 

XVIII 

 208*: SV-II-m-B-05498.02 Turn clopotniță – sat Bogdănești – 1879. 

Notă: * - numărul de ordine din Lista Monumentelor Istorice 2015.  

 

Secțiunea a IV-a – rețeaua de localități 

Reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale, 

ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II - IV din Legea nr. 351 / 2001. 
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 Din punct de vedere administrativ, judeţul Suceava este un teritoriu care cuprinde o reţea 

urbană formată din 5 municipii, 11 oraşe, 98 comune și 379 sate. Centrul administrativ al judeţului 

este municipiul Suceava care are rolul de principal centru economic, social, cultural-ştiinţific. 

Municipiul Fălticeni are rol de pol de sprijin în cadrul reţelei de localităţi.  

Comuna Bogdănești are în componență o singură localitate care se încadrează în categoria 

de rang IV - sate reşedinţă de comună. Localitatea Bogdănești este situată în zona de influenţă a 

municipiului Fălticeni. 

 

Secțiunea a V-a – zone de risc 

Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural. În înţelesul acestei legi, zonele de risc natural sunt arealele 

delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene 

naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi 

pot produce pagube şi victime umane. Fac obiectul legii zonele de risc natural cauzat de cutremure 

de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se 

supun reglementărilor specifice. 

Delimitarea geografică a acestora (zonelor de risc natural) se bazează pe studii şi cercetări 

specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de 

organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii. 

Declararea unui areal ca zonă de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza 

hărţilor de risc natural avizate potrivit Legii. 

De asemenea, conform Legii, în zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate 

astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, 

realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi 

intervenţie împotriva dezastrelor. Potrivit legii, finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în 

vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi 

lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele 

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei 

Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. Lucrările de prevenire şi 

atenuare a riscurilor naturale constituie cauză de utilitate publică. Priorităţile privind finanţarea şi 

executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se 
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stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi 

Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene. 

Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de la 

data intrării în vigoare a legii vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara zonele 

de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi vor constitui bănci de date 

informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional 

de monitorizare. 

 

Secțiunea a VI-a – zone turistice 

Zona Fălticenilor constitue un veritabil vector de coordonare atât a turismului judeţean, cât 

şi a turismului care poate valorifica potenţialul localităţilor riverane. Combinaţia dintre patrimoniul 

natural şi cel antropic fac din judeţul Suceava unul dintre cele mai bogate județe în resurse 

turistice, distribuite în mod împrăştiat pe întreg teritoriul. 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 2014-2020 

 Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul mărimii și al 

populației, se situează pe ultimul loc în Romania în raport cu produsul intern brut regional pe cap 

de locuitor, datorită pe de o parte nivelului scăzut al productivității, iar pe de altă parte a unor 

nivele al infrastructurii fizice și de utilități dintre cele mai scăzute din punct de vedere cantitativ și 

calitativ. Totodată, regiunea a înregistrat pe orizonturi largi de timp cote înalte ale ratei șomajului.  

  VIZIUNEA 
”În anul 2022 Regiunea de Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, 

a lucra și a locui!” 

  

OBIECTIV 

GENERAL 

”Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică 

durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, 

care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte 

regiuni ale României!” 

  

ȚINTA PROPUSĂ 

PENTRU ANUL 

2022 

”Indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional pe cap de locuitor 

la nivel regional va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național 

și 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar!” 
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În acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2014-2020 este 

”derularea unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității 

economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de 

celelalte regiuni ale României!”. 

Obiective specifice:  

≈ Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile. 

≈ Îmbunătățirea accesului și participării la educație și instruire de calitate. 

≈ Sprijinirea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin. 

≈ Creșterea accesibilității și conectivității și mobilității prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport. 

≈ Creșterea accesului la infrastructura T.I.C. de calitate. 

≈ Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic. 

≈ Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate. 

≈ Sprijinul mediului economic în zonele urbane și rurale. 

≈ Îmbunătățirea accesului la finanțare și la servicii de afaceri de calitate pentru I.M.M.-

uri. 

≈ Promovarea eficienței energetice și a economiei ”verzi”. 

≈ Protejarea mediului și biodiversității prin valorificarea siturilor naturale și realizarea de 

investiții specifice aquisului comunitar. 

În ceea ce priveşte comuna Bogdănești, atât intenţiile cu caracter director ale P.A.T.N., 

C.S.N.D. și Strategiei de Dezvoltare a Regiunii ar trebui să se răsfrângă într-un nivel intermediar, cel 

al judeţului. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) se întocmeşte pentru teritoriul 

administrativ al judeţului și reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-

economica a acestuia. 

Planurile de amenajare a teritoriilor judeţene – P.A.T.J. - conţin programe de măsuri pe 

termen scurt, mediu și lung care privesc înlăturarea sau ameliorarea disfuncţionalităţilor şi 

disparităţilor care se manifestă în acea zonă.  

 

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA 

 Obiectivul principal al P.A.T.J. Suceava este acela de a crea șanse egale de dezvoltare 

întregului teritoriu județean şi de a asigura premisele unei dezvoltări durabile care să contribuie la:  

 - creșterea competitivității teritoriului respectiv în cadrul economiei naționale;  

 - stoparea declinului demografic, asigurarea unei creșteri a populației, stabilității și 
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integrării părții active din aceasta, în structurile economice locale;  

 - valorificarea superioară a potențialului natural, în special al celui puternic prezent pe 

teritoriul județului și transfrontalier, la nivel regional, zonal și național;  

 - protejarea terenurilor agricole cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor 

măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor 

construite ale localităţilor;  

 - constatarea şi inventarierea permanentă a fenomenelor de eroziune și alunecare a 

terenurilor, în vederea intervențiilor de ameliorare și îmbunătățire a calității fondului funciar;  

 - ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivel zonal în dezvoltarea economico-socială 

a teritoriului, determinate atât de condițiile geografice cât și de particularitățile dezvoltării 

specifice care au condus la concentrări de populație și activitaţi economice în principal în jurul 

municipiilor și oraşelor importante;  

 - corelarea în plan teritorial a echipării de bază a teritoriului cu organizarea rețelei generale 

de localități, într-o concepție unitară, îmbinându-se necesitățile de perspectivă ale economiei 

naționale cu asigurarea unor condiții de viață cât mai bune în cadrul localităților;  

 - racordarea județului la traseele majore de circulație europeană, în paralel cu dezvoltarea 

rețelei de circulație intrajudețene.  

Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei prevede derularea unor planuri şi 

programe care au ca scop obţinerea progresului socio-economic la nivel local şi implicit sporirea 

calităţii vieţii locuitorilor comunei.  

 

Portofoliul de proiecte propuse de Consiliul Local al comunei Bogdănești, relevante pentru 

Raportul de Mediu 

Sectorul Obiectivul strategic Scopul 

1 2 3 

AXA I – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, sociale şi de mediu 

Transport                                           
 

Asfaltare drumuri comunale şi săteşti în comuna 
Bogdăneşti 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport 

Mediu 

Realizare reţea de canalizare în comuna 
Bogdăneşti. 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
mediu Realizare staţie de epurare. 

Construirea unei staţii de colectare şi sortare a 
deşeurilor. 

Dotarea comunei cu autospeciale pentru 
colectarea deşeurilor şi cu pubele pentru 
colectarea selecţionată a deşeurilor. 
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Sectorul Obiectivul strategic Scopul 

1 2 3 

Colectarea centralizată a rumeguşului şi 
deşeurilor industriale. 

Energetic 

Extinderea reţelei de energie electrică. Îmbunătăţirea 
infrastructura 
energetică 

Alimentarea cu gaze naturale a comunei. 

Utilizarea energiilor alternative. 

Centrală pe energie solară pentru asigurarea 
agentului termic în centrul comunei. 

Centrală eoliană în zonele cu potenţial. 

AXA II – Consolidarea mediului de afaceri-creşterea  competitivităţii şi eficienţei 

Investiţii pentru crearea de 
noi IMM-uri şi 
microintreprinderi 

Atragerea de investitori străini pentru înfiinţarea 
de noi IMM-uri mai ales în domeniul 
meşteşugurilor tradiţionale. 

Consolidarea 
mediului de afaceri 

Crearea de parteneriate public-private pentru 
exploatarea resurselor naturale ale comunei.                                                            

Dezvoltarea serviciilor de 
consultanţă pentru afaceri 

Înfiinţarea unui birou de asistenţă pentru mediul 
de afaceri prin intermediul caruia să se realizeze 
o mai bună informare a acestora. 

Consolidarea 
mediului de afaceri 
 

Publicarea tuturor informaţiilor referitoare la 
dezvoltarea afacerilor în ziarul local. 

Crearea şi actualizarea permanentă a site-ului 
Primariei comunei Bogdăneşti pentru informare 
şi consultanţă on-line. 

Inovare şi dezvoltare 
tehnologică 

Organizarea de târguri şi expoziţii la nivel de 
comună pentru prezentarea de tehnologie 
performantă în domeniile productive 
predominante. 

Consolidarea 
mediului de afaceri 

Achiziţionarea de către micii producători de 
tehnologie avansată în vederea optimizării şi 
creşterii productivităţii. 

AXA III – Realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice 

Investiţii pentru turism Atragerea de fonduri de investiţii la nivelul 
comunei pentru înfiinţarea de noi unităţi 
turistice. 

Dezvoltarea 
turismului local 

Atragere  investitori străini în vederea dezvoltării 
unităţilor turistice existente. 

Crearea de parteneriate public-private cu scopul 
de creare de circuite turistice atât pentru adulţi 
cât şi pentru copii. 

Construirea unei tabere pentru copii, incluzând şi 
programe cu specific agricol si zootehnic. 

Crearea unorspaţii de cazare la standarde 
europene în vederea atragerii turiştilor străini. 

Construirea unui complex turistic cu utilizarea 
potenţialului zonal cu un pregnant caracter rural 
şi tradiţional, prin utilizarea în special a pietrei şi 
a lemnului. 



21 
 

Sectorul Obiectivul strategic Scopul 

1 2 3 

AXA IV – Dezvoltarea mediului rural în vederea creşterii nivelului de trai 

Dezvoltarea infrastructurii 
rurale specifice 

Reabilitarea şi modernizarea terenurilor de sport 
existente. 

Creşterea nivelului 
de trai în mediul 
rural 
 

Complex cu spaţii verzi şi spaţii de joacă pentru 
copii. 

Creşterea productivităţii 
agricole 

Realizarea de programe de finanţarea pentru 
dotarea crescătorilor de animale cu tehnologie 
nouă, specifică zonelor montane, cu seminţe şi 
şeptel selecţionat, de înaltă productivitate. 

Creşterea nivelului 
de trai în mediul 
rural 

Utilizarea la maxim a resurselor naturale ale 
comunei. 

 

Evoluţia comunei va fi corelată cu evoluţia întregului judeţ, aşa cum rezultă din Planul de 

Amenajare a Teritoriului Judeţean – P.A.T.J. Suceava, cu strategiile de dezvoltare ale Consiliului 

Judeţean Suceava şi cu strategiile de dezvoltare pentru regiunea nord-est. 

 

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ ÎN COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUD. SUCEAVA 

 

Alimentarea cu apă potabilă 

 

Localitatea Bogdăneşti beneficiază de un sistem de alimentare cu apă. Investiţia de care 

beneficiază 3200 de locuitori, a fost realizată din fonduri guvernamentale. S-au realizat 18 

kilometri de reţea, sursa supraterană, un rezervor tampon şi unul de înmagazinare. 

Rețeaua de alimentare cu apă a localității Bogdănești este alcătuită din următoarele 

elemente componente: 

1. Captare 

2. Aducțiune și tratarea apei 

3.  Înmagazinarea apei 

4. Rețea de distribuție 

Captarea apei freatice se face prin intermediul a două puțuri de captare din beton armat 

cu diametrul interior de 1000 mm și înălțimi de 1,5÷2,0 m amplasate deasupra punctelor de 

emergență ale frontulului de captare și care vor capta în final 2l/s. Pe întreaga zonă a frontului de 

captare s-a instituit zona de protecție sanitară severă. 
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Staţia de alimentare cu apă potabilă 

 

 

Puţ de captare apă 
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Staţia de clorinare a apei 

Conducta de aducțiune conduce apa captată în mod gravitațional la stația de tratare a apei 

automatizată, de tip container, care este dotată cu filtru filtru automat, cu pat de nisip și sistem de 

dezinfecție a apei. Lungimea rețelei de aducțiune este de 75 m și are un diametru de 250 mm. 

Înmagazinarea apei potabile se realizează prin intermediul unui rezervor de compensare, 

de tip prefabricat, realizat din oțel și care are un volum total de 300 mc, în care a fost inclusă și 

rezerva de incendiu de 54 mc. 

Sistemul de distribuție a fost realizat conform prevederilor din P66-2001, din conducte de 

polietilenă, cu următoarele diametre:  

 

Nr. 

crt. 

Diametru 

 (mm) 

Lungime 

 (m) 

1.  250 4780 

2.  225 1730 

3.  200 1310 

4.  160 6120 

5.  140 1870 

6.  125 690 

7.  110 5220 

TOTAL 21720 
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Traseul conductelor de distribuție urmărește trama stradală a satului. Pe traseul conductei 

s-au amplasat 19 cămine de vane, 72 cișmele și 43 hidranți. Rețeaua are o lungime de 18 Km, cu 

600 de abonaţi. 

La amplasarea obiectivului s-au respectat următoarele: 

≈ Proiectul se încadrează conform PUG al comunei Bogdăneşti şi Planului de Amenajare 

Teritorială a judeţului Suceava. 

≈ Regimul juridic al terenului pe care s-a executat lucrarea este inclus în proprietate 

publică. 

Identificarea variantei optime privind sistemul de alimentare cu apă pentru comuna 

Bogdăneşti, s-a făcut în scopul atingerii următoarelor obiective naţionale, cu cele mai mici costuri: 

1.  asigurarea de servicii adecvate de apă şi canalizare, la tarife acceptabile, pentru 

populaţia din aglomerări cu mai mult de 2000 de locuitori;  

2. asigurarea calităţii apei potabile în toate aglomerările urbane;  

3. îmbunătăţirea gradului de puritate a cursurilor de apă; 

Necesarul de apă pentru etapa 2025 se va determina în conformitate cu prevederile 

STAS1343.  Determinarea cantităţilor de apă necesare se va face analitic, diferenţiat pentru fiecare 

categorie de folosinţă de apă a localităţilor. Cantităţile de apă pentru perspectivă se vor considera 

cel puţin pentru categoria de clădiri având instalaţii interioare de alimentare cu apă rece. 

Cantităţile de apă pentru nevoile publice se vor determina analitic pentru fiecare unitate de 

interes public. 

Debitele necesarului de apă pentru comuna Bogdănești, calculate pentru o populație de 

4160 locuitori sunt: 

Q n zi med = 1102,4 mc/zi; 

Q n zi max = 1381,1 mc/zi. 

  Normele pentru nevoile publice vor fi luate conform STAS 1478. Cantităţile de apă pentru 

nevoile animalelor din gospodăriile individuale se vor determina pe baza prevederilor planurilor de 

sistematizare. Cantităţile de apă potabilă pentru nevoile industriei locale sau a altor unităţi 

economice, se vor lua orientativ din literatura de specialitate. Cantităţile de apă, precum si 

condiţiile pentru combaterea incendiilor se vor determina în conformitate cu prevederile normelor 

P.S.I. în vigoare. 

Volumele rezervelor de incendiu pentru Bogdănești: 

          V inc = 200,00 mc; 

Rezervoarele de apă vor însuma următoarele capacităţi: 
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   V = V inc + V compensare + V avarie (mc); 

Se consideră: V compensare = 0,22 Q n zi max şi V avarie = 0,25 Q n zi max  

Va rezulta: V= 850 mc. 

 

 
Hidrant din teritoriul comunei Bogdăneşti 

Sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apă potabilă şi reţelele de distribuţie 

sunt protejate prin instituirea: 

≈ Zonei de protecție a Stației de Pompare Apă - zona de protecție sanitară cu regim sever de 

minim 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor (instalațiilor), conform Art. 30 litera (a) 

din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică 

≈ Zonei de protecție Rezervoare Apă Potabilă - zona de protecție sanitară cu regim sever de 

minim 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor (instalațiilor), conformArt. 30 litera (c) din 

H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor 

de protecție sanitară și hidrogeologică; 

≈ Zonei de protecție Rețele de Aducțiune Apă Potabilă - zona de protecție sanitară cu regim 

sever de minim 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora, conform Art. 30 litera (d) 

din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 
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≈ Zonei de protecție Rețele de Distribuție Apă Potabilă - zona de protecție sanitară cu regim 

sever pentru alte conducte din rețelele de distribuție apă potabilă se va face cu respectarea 

limitei minime de 3 m, conform Art. 30 litera (e) din H.G. 930/2005 pentru aprobarea 

Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 

hidrogeologică. 

Înființarea sistemului de alimentare centralizată cu apă potabilă pentru comuna Bogdănești 

a contribuit la îndeplinirea obiectivului specific ”Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, 

coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului natural şi de 

prevenire şi gestionare a riscurilor naturale ”, stabilit prin Strategia de dezvoltare socială și 

economică a judeţului Suceava pentru perioada 2011-2020.  

Pe termen mediu şi lung, sistemul de alimentare cu apă potabilă, care funcţionează în 

prezent, va necesita lucrări de mentenanţă şi intervenţii în caz de avarii.  

 

Reţeaua de canalizare a apelor uzate  

 

Comuna Bogdănești nu este echipată cu sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate. 

Colectarea, evacuarea apelor uzate menajere de la locuinţele individulale se realizează local la 

haznale de tip rural (uscat, nevidanjabilă sau prin descărcare prin incinta proprietarilor) care 

afectează bacteriologic calitatea pânzei freatice. 

Colectarea, evacuarea apelor uzate menajere de la locuinţele individulale se realizează 

local la haznale de tip rural (uscat, nevidanjabilă sau prin descărcare prin incinta proprietarilor) 

care afectează bacteriologic calitatea pânzei freatice. 

Apele meteorice de pe acoperişurile caselor nu sunt canalizate, colectarea şi scurgerea lor 

realizându-se la „zi”. Apele pluviale de pe suprafeţele sistematizate nu beneficiază de un sistem 

centralizat de colectarea apelor pluviale, scurgerea realizându-se la nivelul străzilor, dar 

majoritatea drumurilor neavând practicate şanţuri colectoare adiacente, iar cele existente nu sunt 

întreţinute şi sunt într-o stare necorespunzătoare. 

Pentru eliminarea acestei disfuncționalități majore s-a propus înființarea unui sistem 

centralizat de canalizare și a unei stații de epurare. Proiectul a fost realizat de către SC WARESO 

PROD SRL SUCEAVA. În cadrul proiectului s-au analizat diverse soluţii pentru reţelele de canalizare 

şi staţie de epurare a comunei. S-au analizat două variante alternative. 

1. Reţele de canalizare cu conducte PEID şi staţie de epurare modulată 
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Sistemul de canalizare este compus dintr-o staţie de epurare mecano-biologică tipizată, 

containerizată cu un debit Quzmed de 350 m3/zi, amplasată pe malul stâng al râului Râşca şi din 

reţele de canalizare cu conducte PEID pentru ape menajere uzate. 

Reţeaua de canalizare în comuna Bogdănesti (vezi H2) are o lungime de 8021,5 m după 

cum urmează: 

- canal colector 1 PEID Dext 355 mm L=2245.5 m (nod N4-St. epurare); 

- canal colector 2 PEID Dext 315 mm L=2257 m (nod N9-N8-St. epurare); 

- canal secundar PEID Dext=280 mm L=1036 mi (nod N4-N5); 

- canal de serviciu PEID Dext=250 mm L=2483 m (nod N5-N6-N7, N9-N11, N9-N10); 

2. Reţele de canalizare cu canale din beton şi staţie de epurare clasică 

Sistemul de canalizare este compus dintr-o staţie de epurare clasică, cu un debit Quzmed de 

400 m3/zi amplasată pe malul stâng al râului Râşca şi reţele de canalizare din beton are vor colecta 

apele uzate menajere din comuna Bogdănesti. 

În funcţie de numărul de persoane, debite pentru consumatori, materii în suspensie și 

CB05, gradul de epurare total, gradul de epurare necesar treptei de epurare biologică s-a stabilit 

tipul staţiei de epurare clasică mecano-biologică. 

Staţia de epurare a fost verificată pentru un debit Quzzimed = 400 mc/zi compusă din: 

≈ cămin cu deversor cu pereţi subţiri 

≈ separator de grăsimi 

– staţie de pompare ape uzate echipate cu 2 electopompe tip EPEG 65 având Q = 80 

mc/h; h= 20mH2O 

≈  decantor radial primar 

– este de tip IMHOFF executat in cheson deschis; 

– accesul apei in decantor de face printr-o conducta cu Dn=300mm 

≈ decantor radial secundar 

– este de tip IMHOFF cu capacitatea 500 mc/zi pentru cei 3800 de locuitori.; 

– conducta de admisie a apei din biofiltru in decantorul secundar este de 250 mm; 

≈ platforma de uscare a nămolului 

– este o cuvă cu suprafaţa S = 2 x 3,5 x 40 = 280mp. 

– este prevăzută cu conducte metalice care reparizeaza nămol cu 0 200 mm. 

– apa decantată din nămol este condusă printr-o conductă de ø300mm și apoi în 

decantorul primar. 
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≈ staţia de clorinare ape epurate are rolul de a clorina apele epurate înainte de 

deversare în emisar, pentru reducerea încărcării organice și a germenilor patogeni. 

– staţia este dotată cu un aparat de clorinare de tip "CLORATOR 2R" tip CCL - tip b-6-

400 gr.cl/ora. 

– apele uzate și clorinate vor fi deversate în emisar (Râul Raşca) printr-un colector 

Dn = 300 mm și o gură de vărsare în malul stâng și consolidată cu gabioane. 

Reţeaua de canalizare în comuna Bogdănesti (vezi H2) are o lungime de 8021,5 m după 

cum urmează: 

- canal colector din beton 1 D=500mm m L=2245.5 m (nod N4-St. epurare); 

- canal colector din beton 2 D=400 mm L=2257 m (nod N9-N8-St. epurare); 

- canal secundar din beton D=300 mm L=1036 m (nod N4-N5); 

- canal de serviciu din beton D=200 mm L=2483 m (nod N5-N6-N7, N9-N11, N9-N10). 

Schema de epurare aleasă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate și 

concentraţiilor indicatorilor avuţi în vedere pentru acestea, și urmăreşte în mod special reţinerea 

materiilor în suspensie (SS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice 

biodegradabile (exprimate prin CB05) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. 

Soluţia de epurare adoptată are la baza o unitate de epurare, asigurând procesarea unui 

debit QZimed=350 m3/zi. 

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: 

≈ Reţele tehnologice 

≈ Cămine de canalizare 

≈ Grătar manual 

≈ Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere 

≈ Treapta de epurare rnecano - biologica compactă  

≈ Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete 

≈ Unitate de stocare si dozare coagulant 

≈ Bazin colectare si pompare sediment 

≈ Unitate de deshidratare sediment 

≈ By-pass general 

≈ Platforma depozitare containere reziduuri 

≈ Container de personal 

≈ Instalaţii electrice exterioare 

≈ Platforma deservire obiecte tehnologice 
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În situaţia căderii alimentarii cu energie electrică sau epuizării volumului tampon din 

bazinul de egalizare, omogenizare și pompare (pe timpul nopţii). Unitatea de epurare biologică 

permite o întrerupere a alimentarii cu apă menajeră de până Ia 6 ore. După aceasta perioadă de 

întrerupere unitatea biologică este capabilă să-și continue funcţionarea fără nici o problemă din 

punct de vedere a proceselor biologice și chimice. 

Concluzii 

Staţia de epurare a apelor uzate se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă 

şi de eficienţă ridicată. Soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică 

consumi energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări 

specifice procesului tehnologic. Apele epurate vor fi preluate de râul Râşca. 

 
Locul de amplasare propus pentru staţia de epurare 

Aplicarea soluţiei de epurare mecano-biologice compacte containerizate prezintă 

următoarele avantaje: 

1. Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii 

de epurare prin simpla adăugare de noi module. Asigură gradul de epurare necesai, fiind 

respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele 

Romane. 

2. Datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce 

conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia. 
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3. Consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de 

înaltă fiabilitate si randament. 

4. Toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei 

sau sedimentului asupra componentelor. 

5. Realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de soluţia 

clorinării, cea din urmă variantă conducând Ia producerea de compuşi toxici în mediul 

acvatic receptor. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind 

reducerea coliformilor totali. 

6. Prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare, astfel suprafaţa 

platformei staţiei este de S = 868 m2 din care suprafaţa ocupata cu obiectele si reţelele 

tehnologice este de cca. 50 %. 

7. Amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. Unitatea ajunge în câteva zile Ia condiţii 

optime de funcţionare, chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce priveşte 

alimentarea cu apă uzată. 

8. Automatizarea instalaţiei conduce Ia siguranţă în exploatare, personal de întreţinere redus, 

nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi). 

Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca electropompele din dotarea 

obiectelor tehnologice să fie de ultimă generaţie datorită fiabilităţii, randamentului energetic 

ridicat, precum şi a duratei îndelungate de funcţionare. 

Proiectul privind gestionarea apelor uzate la nivelul comunei Bogdăneşti se subordonează 

Master Plan Apă uzată şi Apă pentru judeţul Suceava. Acesta se încadrează în AXA I – Dezvoltarea 

şi modernizarea infrastructurii fizice, sociale şi de mediu, domeniul Mediu, din Portofoliul de 

proiecte propuse de Consiliul Local al comunei Bogdănești, cu scopul îmbunătăţirii infrastructurii de 

mediu. 

 

Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

Pentru ameliorarea siguranţei circulaţiei în intravilanul localităţilor se propun prin PUG 

următoarele măsuri: 

≈ măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de circulaţie conform 

prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea soluţiilor la condiţiile 

existente şi utilizarea infrastructurilor actuale; 

≈ pietruirea întregii reţele de drumuri clasificate în drumuri interioare care sunt din 

pământ şi reprofilarea lor; 
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≈ crearea și/sau modernizarea drumurilor forestiere și agricole; 

≈ realizarea de spaţii de parcare; 

≈ reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei 

Bogdănești şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri; 

≈ refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a lungul 

drumurilor aferente comunei; 

≈ corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi 

amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 

≈ amenajarea profilelor transversale în intravilan conform P.U.G. - ului comunei; 

≈ îmbunătăţirea stării de mobilitate a drumurilor judeţene şi comunale urmărindu-se 

creşterea capacităţii portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranforsări), 

modernizări, tratamente bituminoase, alegerea soluţiei fiind determinată de condiţiile 

locale şi recomandărilor de specialitate. 

La proiectarea, execuţia și intervenţiile asupra drumurilor se va ține seama de categoriile 

funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii 

economici, sociali și de apărare, de utilizarea raţionala a terenurilor, de conservarea și protecţia 

mediului înconjurător și de planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului, aprobate potrivit 

Legii, precum și de normele tehnice în vigoare şi comform Art. 24 din Legea nr. 198/2015 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru adaptarea acestora la cerinţele 

pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap și de vârsta a treia. 

 Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea și modernizarea drumurilor se 

întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu avizele 

prevăzute în normele metodologice şi conform Art. 25 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor. 

 Se vor respecta prevederile cuprinse în Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, Anexa 1 referitoare la zonele de siguranţă ale drumurilor. Acestea sunt 

cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la: 

 1,5 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul 

terenului. 

 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 
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 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până 

la 5,00 m inclusiv; 

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

mare de 5,00 m. 

Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de 

siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecție sunt 

prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor. 

 Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și 

marginile zonei drumului, delimitate conform tabelului următor: 

Categoria drumului Autostrăzi Național Județean Comunal 

Distanța de la axul drumului până la 

marginea exterioară a zonei drumului 

(m) 

50 22 20 18 

 

Se propune modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor ce asigură legătura între 

localităţi, şi a celor de racord la drumurile naţionale. Sunt necesare lucrări de consolidare în zone 

cu alunecări de teren şi lucrări de protecţie pentru eliminarea factorilor de risc şi instabilitate. 

Obiectivele strategiei pe termen mediu şi lung propun aducerea în stare tehnică bună şi 

foarte bună a reţelei principale de drumuri locale. 

Lucrările de modernizare şi proiectare în construcţia drumurilor se vor întocmi conform 

planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism. Pentru trasee cu restricţie se prevede crearea 

unei reţele de străzi ce se va studia la faza PUZ. 

Pentru drumurile propuse a se executa cu îmbrăcăminte asfaltică, la partea carosabilă se 

vor avea în vedere următoarele prescripţii: 

– lăţimea părţii carosabile de 7,00 m; 

– acostamente de 0,5 m lăţime, pe ambele părţi ale drumului; 

– rigole de 1,00 m lăţime, pe ambele părţi ale drumului; 

– trotuare de 1,50 m lăţime pe ambele părţi ale drumului, pe teritoriul localităţii. 

Sistemul rutier propus pentru drumurile cu suprastructura dintr-o îmbrăcăminte asfaltică 

este: 
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– mortar asfaltic în grosime de 2,50 cm; 

– binder de mărgăritar în grosime de 3,50 cm; 

– fundaţie de balast cilindrat în grosime de 40,00 cm; 

– încadrarea cu borduri de 13x13 cm pe fundaţie de beton de 15x25 cm, pe teritoriul 

localităţii; 

– trotuare de câte 1,50 m lăţime pe ambele părţi ale drumului. 

La drumurile locale se va folosi o îmbrăcăminte de balast cilindrat de 30 cm grosime şi 

trotuare cu lăţime de câte 1,00 m lăţime pe ambele părţi ale drumului. În zonele unde se 

preconizează a se realiza grupuri mai mari de locuinţe, şi unde nu există artere de circulaţie, se 

impune executarea unei reţele de străzi având lăţimi în profil transversal de cel puţin 11,00 m 

pentru străzile principale şi de cel puţin 9,00 m pentru străzile secundare, între gardurile sau 

construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor. Străzile vor fi prevăzute cu şanţuri şi rigole 

de scurgere a apelor, cu trotuare şi cu cel puţin două ieşiri la drumurile judeţene. 

Documentaţiile privind proiectarea construcţiei şi modernizarea drumurilor, se întocmesc 

cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului de urbanism, cu avizele prevăzute în Normele 

metodologice. 

La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra străzilor din localităţile rurale se va ţine 

seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de factorii 

economici, sociali şi de apîrare, de conservarea şi protecţia mediului înconjurător. Proiectarea, 

execuţia şi intervenţiile se vor face conform studiilor de impact, de planurile de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine–destinaţie, precum şi de normele tehnice în 

vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor cu handicap şi ale celor de vârsta a 

treia, pentru amenajarea pistelor pentru biciclişti. 

Intersecţiile drumurilor colectoare cu drumul naţional vor fi amenajate conform “Normativ 

pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor publice din afara localităţilor” indicativ C 173 – 

86, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 9/1986. 

Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţile rurale locuitorii sunt obligaţi să 

întreţină şanţurile, rigolele, podeţele de la intrările în curţi, plantaţiile, trotuarele din dreptul 

locuinţelor şi a terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii revine 

autorităţilor administraţiei locale. 
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Pentru descongestionarea traficului în localităţi se va avea în vedere rezervarea de terenuri 

pentru realizarea unor drumuri ocolitoare situate în afara intravilanului localităţilor destinate 

traficului de tranzit. 

Pentru drumurile naţionale deschise traficului internaţional se vor urmări respectartea 

elementelor profilului transversal, cu rezervarea de spaţii suficiente pentru asigurarea condiţiilor 

specifice acestor drumuri stipulate în Acordul European asupra Marilor Drumuri cu Circulaţie 

Internaţională (E). 

Lucrările de modernizare a infrastructurii de transport rutier se încadrează în AXA I – 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, sociale şi de mediu, domeniul Transport, din 

Portofoliul de proiecte propuse de Consiliul Local al comunei Bogdănești, cu scopul îmbunătăţirii 

infrastructurii de transport. 

 

Extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică 

În localitatea Bogdănești, prin dezvoltarea teritorială a intravilanului sunt prevăzute 

extinderi de reţele de medie tensiune, de joasă tensiune ce sunt alimentate din posturile de 

transformare existente şi înfiinţarea unui post de transformare.  

Asigurarea necesarului de consum electric se va realiza din reţelele de medie tensiune 

existente şi de la cele propuse, prin intermediul posturilor de transformare existente, iar necesarul 

de consum electric pentru noile obiective va fi asigurat din rezerva acestuia şi din posturile de 

transformare nou înfiinţate. 

Clădirile existente vor avea asigurate necesarul de consum electric din posturile de 

transformare existente în stare de funcţiune, iar obiectivele noi, vor fi alimentate cu energie 

electrică atât din rezerva acestor posturi de transformare cât şi din posturile noi înfiinţate şi din 

posturi noi care înlocuiesc pe cele defecte. 

Posturile de transformare defecte vor fi înlocuite cu altele noi în baza unor studii efectuate 

de Electrica S.A. 

Având în vedere că necesarul energetic pentru o gospodărie este de cca. 4 kW la nivelul 

postului de transformare, puterea maximă simultan absorbită va fi: 

P max sim. abs. = N g x 4 kW (kW), 

 unde N g - numărul preconizat de locuinţe, dat de extinderea intravilanului. 

Viitorii consumatori de energie electrică se împart în următoarele categorii: 

– P 1 - iluminat public; 

– P 2 - iluminat si utilizări casnice; 
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– P 3 - consumatori concentraţi, cum ar fi: clădiri cu caracter social; obiective agro-

industriale şi de industrie locală; 

Puterea aparentă la nivelul postului de transformare va fi:  

S u = 1,1 x P max sim. abs. / cos j (kVA), unde: 

 cos j - factor de putere;  

 1,1 - coeficient ce ţine seama de scăderile de tensiune pe linie. 

Viitorii consumatori de energie electrică se împart în următoarele categorii: 

≈ P 1 - iluminat public; 

≈ P 2 - iluminat si utilizări casnice; 

≈ P 3 - consumatori concentraţi, cum ar fi: clădiri cu caracter social, obiective agro-

industriale şi de industrie locală. 

Pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor de 

iluminare E med = 3 -1 lx. sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie (drumuri, uliţe); 

În zona de extindere a localității se propune realizarea de reţele de distribuţie de joasă 

tensiune 0,4 KV şi înfiinţarea unui post de transformare. Se va reabilita iluminatul stradal şi se va 

realiza branşarea electrică a locuinţelor noi construite. 

Calculul electric al reţelei se va face în următoarele ipoteze: 

- toate circuitele principale vor fi trifazate; 

- derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau bifazate; 

- calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat 

public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează cu conductorul de nul 

comun. 

Secţiunea minimă admisă va fi: 

- la circuitele principale, de 70 mm2 Al, pentru conductoare neizolate şi 50 mmp, pentru 

conductoare izolate torsadate; 

- la derivaţi, de 35 mm2 Al, pentru ambele tipuri de conductoare. 

Pentru obiectivele construite în zona de protecţie LEA20 KV, fără autorizaţie de construire, 

este necesar ca în fiecare caz în parte, pentru autorizarea lor să se obţină un Aviz de amplasament 

de la ELECTRICA S.A., care va stabili măsurile care se impun. 

În localitatea Bogdănești prin extinderea intravilanului, pot apărea cca. 100 de locuinţe noi: 

Puterea maximă simultan absorbită: 

P max sim. abs. = 100 x 4 kW = 400 kW 

Puterea aparentă la nivelul postului de transformare va fi:  
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S u = 1,1 x 400/0,9 = 489 KVA 

Lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu energie electrică se încadrează în AXA I – 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, sociale şi de mediu, domeniul Energetic, din 

Portofoliul de proiecte propuse de Consiliul Local al comunei Bogdănești, cu scopul îmbunătăţirii 

infrastructuii energetice. 

 

 

Înfiinţarea de reţele de distribuţie de gaze naturale 

Alimentarea cu gaze a localităţii Bogdănești se propune a se realiza prin înfiinţarea unei 

conducte de transport a gazului metan şi a unei staţii de reglare-măsură. S-a propus o staţie de 

reglare măsură pentru localitatea Bogdănești. În vederea realizării acestor lucrări, se va efectua un 

studiu tehnico-economic privind organizarea distribuţiei de gaze naturale în localitatea 

Bogdănești. 

Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii. Traseele vor fi marcate prin 

inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din vecinătate. La 

stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei faţă de estetică. 

În sate, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul public, ţinând 

seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea 

carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane. 

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără 

instalaţii subteran, se vor prevedea la schimbări de direcţie şi la suduri răsuflători cu înălţimea de 

0,6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50.00 m. Se va evita instalarea a două 

conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a conductelor de distribuţie, măsurată 

de la faţa terenului, până la generatoarea superioară a conductei va fi de 1.00 m în carosabil cu 

fundaţie din beton, de cel puţin 0,7 în spaţii pavate şi de cel puţin 0,5 în spaţii verzi. La proiectare 

se vor lua în considerare cotele definitive pentru amenajarea terenului. 

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili, după următoarele prescripţii: 

 pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va 

lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani, 

ţinând seama de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificarea a 

regimului de înălţime şi a densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de 

interconectare se va considera şi debitul de avarie a sectoarelor vecine. Dimensionarea 

reţelei de repartiţie trebuie să asigure în caz de defectare a uneia din staţiile de 
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predare, în orice punct al reţelei 50 % din debitul de calcul; 

 pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare 

existente şi a celor care se vor monta în viitor; 

 pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma 

debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de 

încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare. 

În cazul instalaţiilor de utilizare folosite pentru încălzirea individuală a clădirilor, debitul de 

calcul se determină cu relaţia: 

Q = Qni , mcN/h 

în care: 

 Qni – debitul nominal al unui arzător, în mcN/h. 

Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale se încadrează în AXA I – Dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii fizice, sociale şi de mediu, domeniul Energetic, din Portofoliul de 

proiecte propuse de Consiliul Local al comunei Bogdănești, cu scopul îmbunătăţirii infrastructuii 

energetice. 

 

Implementarea unui sistem conform de management al deșeurilor  

Managementul deşeurilor pe teritoriul comunei Bogdănești se realizează conform 

Directivelor Europene, Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Planului Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi Programului Operaţional Sectorial de 

Mediu 2007-2013. Angajamentele asumate sunt preluate în cadrul Planului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor – document elaborat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului în 

colaborare cu toţi factorii implicaţi. 

Consiliul Judeţean Suceava implementează la nivelul judeţului proiectul ”Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”. Proiectul constă în investiţii în sectorul de 

gestionare a deşeurilor şi este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa 

prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 

contaminate istoric”, domeniul major de intervenţie (DMI) Dezvoltarea sistemelor integrate de 

management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor. Proiectul are 

ca scop implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul întregului 

judeţ, care să îmbunătăţească atât calitatea vieţii cât şi pe cea a mediului si să corespundă din 

punct de vedere al protecţiei mediului cu cerinţele legislaţiei române şi europene. Proiectul se va 

conforma cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu. 
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Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective: 

– asigurarea unui procent de colectare a deşeurilor de 100% în mediul urban; 

– asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 95% în mediul rural; 

– conformitate cu limitele stabilite în Directiva privind depozitarea deşeurilor în privinţa 

depozitării deşeurilor biodegradabile; 

– protejarea sănătăţii publice şi protejarea mediului printr-o mai performantă colectare 

şi depozitare a deşeurilor şi, de asemenea, prin închiderea şi remedierea actualelor 

depozite şi prin construirea unui nou depozit la standarde UE; 

– optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor 

serviciilor; 

– introducerea sau extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor de 

ambalaje, pentru a facilita reciclarea lor în acord cu cerinţele naţionale şi ale UE şi 

pentru a reduce cantitatea de deşeuri generate ce ajung în depozit; 

– încurajarea compostării propriilor biodeşeuri în gospodăriile din mediul rural, 

contribuind astfel la realizarea ţintelor conexe prevăzute în DDD. 

Lucrările etapei 1 de la depozitul de la Moara s-au finalizat în august 2011, iar în 2012 a 

avut loc recepția finală. De asemenea, s-au finalizat următoarele obiective: 

≈ depozit ecologic Moara (prima celulă - capacitate de 1,38 Mt) și construire Stație de 

tratare levigat 

≈ Stație de Sortare – capacitate 28.600 t/an 

≈ Centru de colectare deșeuri speciale (deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri periculoase), 

inclusiv achiziție containere speciale 

≈ achiziție utilaje pentru operare Centrului de Management Integrat a Deșeurilor Moara 

(CMID Moara) 

La sfârşitul anului 2019, s-au realizat următoarele: 

≈ punerea în funcțiune a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Moara (prima 

celulă din depozitul zonal, stația de sortare a deșeurilor colectate selectiv și centrul 

public de colectare); 

≈ finalizarea depozitului Pojorâta (PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 

22534/28.09.2018); 

≈ închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri municipale neconforme; 

≈ lucrări de închidere finală a depozitelor Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni şi 

Siret, iar pentru depozitele Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei s-au realizat doar 
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lucrările pentru închiderea intermediară, care erau prevăzute în proiect; pentru etapa 

de închidere finală a depozitului de deșeuri municipale și industriale neconform 

Buliceni Vatra Dornei, Administrația Fondului pentru Mediu, a aprobat în data de 

21.10.2019 un dosar de finanțare în valoare de 396446,03 lei; pentru depozitul 

neconform de la Câmpulung Moldovenesc, se caută soluții pentru finanțarea lucrărilor 

de închidere finală; 

≈ lucrări de construcție a stațiilor de transfer Fălticeni și Rădăuți; deși construcția stației 

de transfer Câmpulung Moldovenesc, şi extinderile staţiilor de transfer Vatra Dornei şi 

Gura Humorului sunt finalizate, acestea vor fi utilizate după finalizarea proiectului și 

desemnarea operatorilor zonali. 

 

Depozitul ecologic de la Moara II 23.06.2014 

  
*Sursa: http://www.suceava-recicleaza.ro 

În judeţul Suceava au funcţionat 7 depozite de deşeuri municipale neconforme şi 136 spaţii 

de depozitare în mediul rural. Acestea şi-au încetat treptat activitatea potrivit prevederilor HG nr. 

349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 
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Amplasamentul fostei platforme de deşeuri din comuna Bogdăneşti 

 

Evoluţia indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru deşeurile municipale 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Gradul de conectare la serviciul de 
salubrizare,   total, din care %: 

92,41 94,89 95,01 96,99 98,65 

Mediul urban (%) 96,47 98,58 98,41 99,84 100 

Mediul rural (%) 89,58 92,34 92,66 95,03 97,72 

Indicele de generare al deşeurilor 
municipale (Kg/loc/an) 

179 175 176 184 194 

Cantitatea de deşeuri municipale 
reciclată (tone/an) 

8438 8367 12277 10346 12172 

Gradul de reciclare realizat (%) 7,48 7,55 8,56 8,93 10,02 
*Sursa: Raportul privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2019, întocmit de APM Suceava 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 

eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri după închidere. Autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia să asigure „colectarea selectivă, transportul, 

neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere 

periculoase”. De asemenea, trebuie să asigure „spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi 

funcţionalitatea acestora”. 

În prezent activitatea de salubrizare a comunei Bogdănești este asigurată de către 

societatea SC FRITEHNIC SRL SUCEAVA, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului 
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public de salubrizare și anume: 

 precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor, inclusiv ale deșeurilor toxice 

periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special de la populație, 

societăți comerciale, instituții publice, așezăminte sociale, instituții de învățământ și 

unități sanitare; 

 organizarea, preselectarea și colectarea deșeurilor selective / organizare colectării 

selective a deșeurilor menajere de la populație. 

 Managementul deşeurilor pe teritoriul comunei Bogdănești se realizează conform 

Directivelor Europene, Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Planului Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor. Strategia privind managementul deşeurilor urmăreşte reducerea 

impactului deşeurilor asupra mediului prin reciclarea / valorificarea unei cantităţi cât mai mari de 

deşeuri astfel încât în depozitul ecologic să ajungă doar deşeurile inerte, nevalorificabile.  

Din activităţile desfăşurate în comună  rezultă urmatoarele tipuri de deşeuri: 

- din zona unităţilor de prelucrare a lemnului pot rezulta deşeuri diverse, solide, funcţie de 

profilul de activitate şi de operaţiunile executate (lemnoase, metalice, nemetalice, plastice, 

ambalaje diverse,  etc.); 

- din zona morărit şi panificaţie pot rezulta deşeuri diverse, solide, specifice operaţiunilor 

executate (metalice - din activitatea de mentenanţă, nemetalice, plastice, ambalaje diverse, etc.); 

- din zona  gospodăriilor individuale în care se cresc animale pot rezulta dejecţii solide, 

cadavre de animale, materialul folosit ca pat pentru animale (talaş, rumeguş), deşeuri metalice şi 

nemetalice, de mase plastice, uleiuri uzate, resturi de plante, ambalaje diverse (hârtie, metalice, 

material plastic), pot rezulta de asemenea, deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe 

periculoase; 

- din zona instituţiilor şi serviciilor de interes public pot rezulta în general deşeuri solide 

(metalice, nemetalice, hârtie, lemn, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori, deşeuri textile). 

Mai pot rezulta deşeuri din activitatea de ocrotire a sanataţii umane sau din activităţi 

veterinare, deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, etc. 

- din zona căilor de comunicaţie şi de transport pot rezulta deşeuri de cuvertură asfaltică 

în urma deteriorării şi reparaţiei drumurilor, pământ contaminat.  

- din zona construcţiilor tehnico-edilitare pot rezulta deşeuri de natură diversă insoţite de 

emisii, nămoluri de la tratarea apelor, etc.  

- din zona gospodăririi comunale şi cimitire pot rezulta deşeuri de natură diversă, solide.  
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Pot rezulta deşeuri din construcţii şi demolări, inclusiv pământ excavat, de asemenea pot să 

rezulte deşeuri solide şi lichide de la lucrările de regularizare, nămoluri din fosele septice. 

Din toate activităţile, inclusiv din gospodăriile individuale, rezultă deşeuri menajere.  

Conform legislatiei în vigoare, primăria, agenţii economici, asociaţiile de proprietari şi 

gospodăriile individuale au obligaţia să asigure colectarea, sortarea, îndepărtarea şi neutralizarea 

deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât în cele amenajate 

special şi autorizate sanitar.  

Pe teritoriul comunei Bogdăneşti au fost amenajate 13 platforme betonate pentru 

amplasarea pubelelor pentru colectarea deşeurilor.  

 
Platformă pentru amplasarea pubelelor colectoare de deşeuri 

 

Recomandăm Consiliului Local al comunei Bogdăneşti următoarele: 

≈ încheierea unui contract preluare a cadavrelor animaliere cu o firmă autorizată; 

≈ organizarea de acţiuni pentru informare şi constientizare a populatiei cu privire la 

colectarea selectivă a deşeurilor şi introducerea conceptului de obţinere a compostului 

în gospodării; 

≈ realizarea de platforme individuale pentru dejectii animaliere; 

≈ înfiinţarea de platforme pentru depozitarea deşeurilor rezultate din construcţii şi 

demolări în vederea valorificării şi refolosirii acestora. 
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≈ realizarea camerei frigorifice pentru depozitarea cadavrelor animaliere până la 

preluarea acestora de societatea autorizată; se propune amplasarea acesteia în 

extravilanul localitaţii Bogdăneşti; 

≈ realizarea unei platforme pentru dejecţii animaliere; dimensiunea platformei va fi 

conform numărului de animale şi perioadei de depozitare a dejecţiilor, iar construcţia 

platformei va avea în vedere caracteristici care să asigure buna funcţionare (asigurarea 

unei pante de scurgere de cca. 3% către 1 sau 2 margini, cu şanţuri de colectare a 

mustului rezultat prin fermentare şi a apelor pluviale de pe platformă, dacă aceasta 

este neacoperită, asigurarea suprafeţei necesare pentru depozitare, manipulare, 

depozitarea gunoiului prioritar pe verticală în platformă, dar nu mai mult de 3 - 3,5 m 

înălţime, asigurarea bazinului de colectare a mustului de gunoi din platformă şi a apelor 

pluviale); 

≈ Colectarea separată şi transportul deşeurilor reziduale; pentru colectarea acestora, se 

recomandă următorul sistem: 

 fiecare gospodărie va primi o pubelă de 120 l pentru colectarea deşeurilor 

reziduale; pentru locuinţele unde se ajunge greu vor fi amplasate puncte de 

colectare la cea mai apropiată intersecţie; punctele de precolectare vor fi dotate cu 

containere de 1,1 mc; 

 punctele de colectare stradale vor fi dotate cu 3 containere de 1,1 mc pentru 

colectarea separată a deşeurilor de hârtie şi carton, plastic şi sticlă/metal; aceste 

puncte de colectare vor fi conectate cu punctele de colectare pentru deşeurile 

reziduale. 

Comuna dispune de 2 cimitire: cimitirul bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” (cu 

suprafața de 6500 m2) și cimitirul bisericii ”Înălțarea Domnului” stil vechi (cu suprafața de 2250 

m2). Acestea fac parte din teritoriul intravilan; nu sunt propuse extinderi de suprafaţă la aceste 

obiective. 

Proiectele care vor fi demarate în viitor de Consiliul Local al comunei Bogdăneşti vor avea în 

vedere obiectivele de mai sus, pentru îmbunătăţirea stării factorilor de mediu pe teritoriul 

localităţii. 
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Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi 

Consiliul local al comunei Bogdănești propune ameliorarea situaţiei prezente a spaţiilor 

verzi prin mărirea suprafeţelor destinate spaţiilor verzi, sportului şi agrementului. Prin PUG se 

recomandă extinderea acestor zone de la suprafaţa de la 0,55 ha, existent, la 64,0683 ha.  

În portofoliul de proiecte propus de Primăria comunei Bogdănești sunt menționate două 

obiective specifice referitoare la spațiile verzi, încadrete în Axa IV – Dezvoltarea mediului rural în 

vederea creşterii nivelului de trai.  

≈ Reabilitarea şi modernizarea terenurilor de sport existente 

≈ Complex cu spaţii verzi şi spaţii de joacă pentru copii 

De asemenea, prin refacerea peisagistică, în principal a terenurilor neproductive, 

reprezentate de alunecări, eroziuni torenţiale active, terenuri ocupate cu depuneri de deşeuri etc, 

se va mări suprafața de spții verzi la nivelul comunei. Aceste terenuri for fi recuperate prin:  

≈ crearea de peisaje forestiere prin împăduriri, plantări de pomi; 

≈ plantarea de arbori din specii valoroase 

≈ amenajări de zone pentru agrement; 

≈ revenirea la peisajul iniţial prin curaţarea zonelor cu deşeuri etc.; 

≈ realizarea perdelelor de protecţie către zonele care ridică acest tip de probleme, 

pentru eliminarea disconfortului visual și pe traseele drumurilor comunale 

modernizate. 

Ca o cerinţă ce trebuie îndeplinită în reabilitarea urbană, se propune refacerea spaţiilor 

verzi existente. De asemenea, se interzice realizarea de construcţii care prin amplasament, 

funcţiune şi aspect arhitectural depreciază valoarea peisajului. 

În conformitate cu prevederile alin. (1) al articolului 18 din Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi, autoritățile administrației publice locale au obligația 

să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților lor administrative și în acest scop 

înființează Registrele locale ale spațiilor verzi. 

Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a 

regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative 

și cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor cu informații 

despre spațiile verzi. 

Principalele obiective asigurate prin elaborarea Registrelor locale ale spațiilor verzi sunt: 

1) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; 

2) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, 
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schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, 

protecției mediului și asigurării calității vieții; 

3) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi; 

4) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor 

verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor; 

5) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor 

acoperite cu vegetație; 

6) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor 

verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. 

Registrul local al spațiilor verzi este o documentație complexă care se întocmește pentru 

evidența spațiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al localităților care se constituie ca un sistem 

informațional și cuprinde: inventarierea, evidențierea tipului de proprietate și a modului de 

administrare, descrierea caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației, planuri de situație. 

Registrul Local al Spațiilor Verzi vizează: 

 spațiile verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public din intravilanul 

localității; 

 terenurile degradate din intravilanul localității posibil să fie reabilitate și reamenajate ca 

spații verzi; 

 arbori izolați (diametru, înălțime) plantați pe lângă arterele de circulație, pe terenurile 

instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașuri de cult, cimitire, etc.; 

 arbori ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și dimensiunile acestora cu privire la 

situația existentă, pentru a permite utilizarea rațională a acestora. 

Registrul local al spațiilor verzi, are astfel implicații asupra calității vieții, asigurând pe lângă 

crearea unui sistem de monitorizare a spațiilor verzi și a vegetației arborescente existente în 

intravilanul comunei Bogdănești, inventarierea terenurilor degradate, care pot fi reconvertite în 

spații verzi, fapt ce contribuie la creșterea calității vieții în cadrul comunității locale. 

În vederea constituirii Registrului Local al Spațiilor Verzi din comuna Bogdănești au fost 

parcurse următoarele etape de lucru: 

1. Inventarierea terenurilor definite ca spații verzi 

În cadrul acestei etape de lucru s-au realizat o serie de activități specifice: 

 identificarea suportului cartografic și culegerea de date de la instituțiile de interes; 
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 verificarea ortofotoplanurilor ANCPI aferente teritoriului intravilan al comunei 

Bogdănești; 

 delimitarea spațiului verde ce urmează a fi inventariat și marcarea limitei acestuia 

conform nomenclaturii definite anterior; 

 identificarea tipului de proprietate și/sau a proprietarilor spațiilor verzi; 

 identificarea gradului de echipare edilitară a spațiilor verzi; 

 completarea datelor conținute în Fișa spațiului verde conform Ordinului nr. 1549/2008 

al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi sub forma tabelară, 

modificat cu Ordinul Nr. 1466 din 17 mai 2010, fiecărui element fiindu-i atribuit un cod 

unic de identificare care va fi relaționat cu datele cantitative colectate din teren. 

Identificarea arborilor, a caracteristicilor acestora și a vegetației existente pe spațiile verzi 

s-a realizat în teren, iar măsurătorile spațiilor verzi au fost realizate cu aparatură de specialitate 

topografică, prelucrările acestora au fost realizate în AUTOCAD (s-au folosit ridicări topografice 

realizate la nivelul comunei Bogdănești), ce cuprind limita intravilanului existent și propus, ce au 

fost suprapuse peste Ortofotoplan. 

2. Transpunerea în format electronic a terenurilor definite ca spații verzi 

Această etapă presupune constituirea unui sistem informațional specific, cuprinzând date 

și informații specifice privind localizarea si marcarea pe planse (ridicări topo realizate la nivelul 

comunei Bogdănești, în format ACAD), suprafața terenului spațiu verde, speciile de arbori și 

vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi și cantitativi. 

În urma introducerii datelor cantitative și calitative în sistemul informațional digital a fost 

elaborată fișa terenului spațiu verde, care cuprinde următoarele elemente: 

 terenurile definite ca spații verzi - cod SIRUTA, amplasament, suprafață, regim juridic 

(domeniul public/privat), evaluarea gradului de întreținere, adresă; 

 terenurile degradate care ar putea fi reabilitate ca spații verzi: amplasament, 

suprafață, categorie, specii de arbori, evaluarea gradului de întreținere; 

 specii de arbori existenți - număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, 

înălțime, vârstă, evaluarea stării de viabilitate; 

 distribuția pe specii a arborilor din localitate; 

Pe baza sistemului informațional, special conceput de firma noastra, pentru realizarea 

Registrului spatiilor verzi, s-a realizat documentația specifică a RLSV - care constă în raportul final 
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privind structura spațiilor verzi, a suprafeței precum și a vegetației arborescente existente pe 

terenul spațiu verde identificat. 

Pentru fiecare tip de spațiu verde, a fost realizată Fișa spațiului verde (conform Anexei la 

Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului 1549/2008. 

pentru aplicarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele 

urbane), care cuprind cod SIRUTA, date unice de identificare, amplasamentul fiecărei suprafețe, 

adresa, proprietarul, tipul de proprietate, modul de administrare, sau suprafața spațiului verde 

(ha/m2). Acolo unde este cazul s-a realizat identificarea construcțiilor existente și suprafața 

ocupată de acestea pe spațiul verde identificat.  

Registrul Local al Spațiilor Verzi cuprinde următoarele date și informații specifice: 

a) Terenuri și spații verzi compacte - pe domeniul public/privat al comunei Bogdănești 

- schița de amplasament; 

- încadrarea în localitate; 

- suprafață în ha/m2; 

- tipul spațiului verde; 

- domeniul public/privat. 

b) Terenuri degradate ce pot fi reabilitate ca spații verzi: 

- amplasament; 

- suprafață; 

- descriere. 

Preocuparea autorităților locale este aceea de a extinde spațiul verde și de a realiza spații 

verzi multifuncționale care să aibă un rol peisajistic plăcut dar care să poată reține pulberi, atenua 

zgomotul produs de traficul rutier, și nu în ultimul rând să absoarbă dioxid de carbon și să degaje 

oxigen.  

Comuna Bogdănești, se caracterizează print-un spațiu verde dinamic, adaptat la cerinețe 

legislative și la necesitățile locale, cu excepția unor zone în care sunt înregistrate extinderi ale 

spațiului rezidențial, și care din diferite motive nu a luat în calcul și necesitatea dezvoltării spațiilor 

verzi necesare locuirii în condiții optime. Scopul elaborării registrului spațiilor verzi de la nivelul 

localității este și acesta, de a scoate în evidență situațiile deficitare, care prin decizii administrative 

și investiționale să poată fi corectate. 

Realizările comunei Bogdănești de până în prezent, privind spațiile verzi au fost corelate cu 

direcția de dezvoltare 1. Infrastructura, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi silvicultura, 

sub-direcțiile: 1.7. Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate și 1.8. Înfiinţarea/reabilitarea 
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parcurilor existente şi creşterea suprafeţelor de spaţii verzi, stabilite prin Strategia de dezvoltare 

economică şi socială a judeţului Suceava, perioada 2011 – 2020. Acțiunile ulterioare propuse prin 

PUG al comunei Bogdănești se vor corela cu cele stabilite prin actualizarea strategiei județene de 

dezvoltare.  

În concluzie: 

 

  

Toate proiectele propuse de autoritatea publică locală a comunei Bogdănești vor 

relaţiona prin subordonare cu proiectele şi planurile propuse prin strategiile judeţene şi 

naţionale: 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-V 

 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava 

 Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi 

  Strategia de dezvoltare regională nord-est  

 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Suceava  

 Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava 

 Master Plan Apă uzată şi Apă, România 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Suceava 



49 
 

 

Capitolul 3: ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI 

SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PUG 

 

3.1 Descrierea zonei de amplasament a comunei Bogdăneşti 

3.1.1. Încadrarea în teritoriul judeţului Suceava 

Ocupând circa 4% din teritoriul României, cu o suprafaţă de 8553 km2, judeţul Suceava este 

al doilea ca mărime din ţară, fiind situat în nord estul ţării. Se învecinează: 

 la nord cu Ucraina,  

 la est cu judeţul Botoşani 

 la sud-est cu judeţul Iaşi, 

 la sud cu judeţele Neamţ, Harghita şi Mureş,  

 la vest cu judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş. 

Judeţul Suceava formează Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, alături de judeţele Botoşani, 

laşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui. 

 

Județul 

Suceava 
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Teritoriul comunei Bogdănești se află situat în sud-est-ul judeţului Suceava, la 47°18'30'' 

latitudine nordică, 47°15'40'' latitudine sudică, 26°19'22'' longitudine vestică și 26°13'45'' 

longitudine estică, la o distanţă de cca. 15 km de municipiul Fălticeni și la o distanță de cca. 40 km 

de municipiul Suceava.  

Teritoriul comunei se învecinează: 

 la nord și nord-est cu teritoriul comunei Vadul Moldovei, 

 la est, sud-est și sud cu teritoriul comunei Boroaia, 

 la vest cu teritoriul comunei Râşca, 

 la nord-vest cu teritoriul comunei Baia.  

Cel mai apropiat oraş este Fălticeni, de care este legat prin DJ 155A - DN 15C - DN 2  (E 85). 

Relaţiile de intercondiţionare în teritoriu a comunei Bogdănești sunt deosebit de slabe ca urmare a 

poziţiei izolate şi a căilor de comunicare indirecte.  

Aşezarea este compactă (cu mai multe străzi principale legate prin uliţe transversale). 

Legăturile zonelor rezidenţiale din localităţile componente ale comunei, cu drumurile principale se 

realizează prin intermediul unei reţele de drumuri şi străzi de interes local. 
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Încadrarea comunei 

în teritoriul 

județului Suceava 

Județul 

Suceava 



52 
 

 

Comuna Bogdăneşti are în componenţă o singură localitate: Bogdăneşti, care este totodată 

şi reşedinţa de comună. 

  

 

3.1.2. Istoricul comunei Bogdăneşti 

Localitatea Bogdăneşti este atestată documentar la 04 august 1400, când Alexandru 

Voievod, domn al ţării Moldovei stabilea hotarele Ţării Moldovei. Începând cu această dată, satul 

apare menţionat în mai multe izvoare ale istoriei. 

Urmele de locuire de pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întind până în neolitic. 

Între secolele X-XIV sunt identificate primele aşezări în Bogdăneşti, în vatra satului. 

Numele de "Bogdăneşti" vine de la voievodul întemeietor de ţară, Bogdan I (1359-1365) şi 

înseamnă "Unsul lui Dumnezeu". 

Bogdan se ridică împotriva dorinţei regilor maghiari de catolicizare şi, în 1359, pleacă din 

Maramureş (de la Cuhea), în Moldova, unde îi alungă pe urmaşii lui Dragoş, întemeind astfel statul 

moldovean. 

În apropierea capitalei Baia, peste apa Moldovei, zideşte împreună cu Maria, doamna sa, o 

mănăstire - Bogdana, schitul Bogdăneşti sau Bogoslovul. În jurul acestei biserici se va forma 

comunitatea de creştini ortodocşi a satului Bogdăneşti. 
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Prin Bogdăneşti trecea drumul Băii, care unea Cetatea Neamţului, Târgul Baia şi Cetatea 

Sucevei cu Hotinul, Soroca, Europa Nordică, Europa Orientală și Asia. Tot prin Bogdănești urcau 

drumurile comerciale spre Ardeal şi spre restul Europei. 

În 1966 satul Bogdăneşti număra 432 de locuinţe și 1487 de locuitori (54% femei). Satul 

Plopi număra 97 de locuinţe şi 344 locuitori (51% femei). 

În 1968 satele Bogdăneasa și Plopi se contopesc cu satul Bogdăneşti. 

 

3.1.3. Relieful şi caracteristicile geotehnice ale amplasamentului 

 

Relieful caracteristic zonei de amplasament 

 În raport cu marile unităţi de relief ale ţării, comuna este situată în partea de nord a 

Subcarpaţilor Moldovei, la contactul a două unităţi geostructurale: unitatea de platformă a 

Podişului Moldovei şi unitatea de orogen a Carpaţilor şi Subcarpaţilor Orientali.  

 Relieful de astăzi din zona comunei Bogdăneşti este rezultatul acţiunii agenţilor interni 

(agenţi morfotectonici) desfăşurată pe faze, etape şi epoci morfotectonice. Evoluţia reliefului 

teritoriului comunei Bogdăneşti s-a realizat în două epoci: epoca precarpatică şi cea carpatică. 

Relieful actual al comunei Bogdăneşti a început să se schiţeze încă din Sarmaţian, de îndată ce 

apele mărilor care îl acopereau s-au retras spre actualul bazin al Mării Negre. Dintre factorii 

modelatori, un rol deosebit de activ în crearea şi evoluţia reliefului l-au avut reţeaua hidrografică şi 

procesele de versant. Reţeaua hidrografică a constituit cel mai important factor modelator. Iniţial, 

ea a avut un caracter consecvent şi s-a dezvoltat continuu, atât spre amonte cât şi spre aval. 

Aspectul de astăzi al văilor, mai ales al celor subsecvente şi al celor secundare, a rezultat în urma a 

numeroase modificări pe care ele le-au suferit de-a lungul timpului.  

Reliful actual al comunei Bogdăneşti a început să se schiţeze înca din Sarmaţian, de îndată 

ce apele mărilor care îl acopereau s–au retras spre actualul bazin al Mării Negre. Dintre factorii 

modelatori, un rol deosebit de activ în crearea şi evoluţia reliefului l–au avut reţeaua hidrografică 

şi procesele de versant. 

 Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întâlnesc următoarele forme de relief: 

≈ platourile – întâlnite în partea de sud a regiunii la altitudini de 400 – 460m, au lăţimi de 

200 – 500m. Forma plană de relief a făcut ca apa din precipitaţii să aibă o scurgere 

lentă, contribuind negativ la formarea procesului de pseudogleizare, care prezintă un 

grad foarte avansat stânjenind buna dezvoltare a plantelor. 
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≈ versanţii –  urmăresc văile şi au lungimi în funcţie de lungimea acestora. O lungime mai 

mare o au versanţii ce întovăraşesc pâraiele Bogdăniţa şi Râşca. Suprafaţa versanţilor 

este modelată în întregime de procese deluviale active. 

≈ văile – au caracter subsecvent, orientate pe direcţie SV–N (valea pârâului Bogdăniţa) cu 

o deschidere de 30 – 70m, iar valea pârâului Râşca este orientată pe direcţie V–NE cu o 

deschidere de 150 – 350m. 

≈ lunca – este situată în partea de N–NE a comunei, cu terase slab conturate ale râului 

Moldova. 

 

Caracteristicile geotehnice ale amplasamentului 

 În raport cu marile unităţi de relief ale ţării, comuna este situată în partea de nord a 

Subcarpaţilor Moldovei, la contactul a două unităţi geostructurale: unitatea de platformă a 

Podişului Moldovei şi unitatea de orogen a Carpaţilor şi Subcarpaţilor Orientali.  

 Relieful de astăzi din zona comunei Bogdăneşti este rezultatul acţiunii agenţilor interni 

(agenţi morfotectonici) desfăşurată pe faze, etape şi epoci morfotectonice. Evoluţia reliefului 

teritoriului comunei Bogdăneşti s-a realizat în două epoci: epoca precarpatică şi cea carpatică. 

Relieful actual al comunei Bogdăneşti a început să se schiţeze încă din Sarmaţian, de îndată ce 

apele mărilor care îl acopereau s-au retras spre actualul bazin al Mării Negre. Dintre factorii 

modelatori, un rol deosebit de activ în crearea şi evoluţia reliefului l-au avut reţeaua hidrografică şi 

procesele de versant. Reţeaua hidrografică a constituit cel mai important factor modelator. Iniţial, 

ea a avut un caracter consecvent şi s-a dezvoltat continuu, atât spre amonte cât şi spre aval. 

Aspectul de astăzi al văilor, mai ales al celor subsecvente şi al celor secundare, a rezultat în urma a 

numeroase modificări pe care ele le-au suferit de-a lungul timpului.  

Reliful actual al comunei Bogdăneşti a început să se schiţeze înca din Sarmaţian, de îndată 

ce apele mărilor care îl acopereau s–au retras spre actualul bazin al Mării Negre. Dintre factorii 

modelatori, un rol deosebit de activ în crearea şi evoluţia reliefului l–au avut reţeaua hidrografică 

şi procesele de versant. 

 Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întâlnesc următoarele forme de relief: 

≈ platourile – întâlnite în partea de sud a regiunii la altitudini de 400 – 460m, au lăţimi de 200 

– 500m. Forma plană de relief a făcut ca apa din precipitaţii să aibă o scurgere lentă, 

contribuind negativ la formarea procesului de pseudogleizare, care prezintă un grad foarte 

avansat stânjenind buna dezvoltare a plantelor. 
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≈ versanţii –  urmăresc văile şi au lungimi în funcţie de lungimea acestora. O lungime mai 

mare o au versanţii ce întovăraşesc pâraiele Bogdăniţa şi Râşca. Suprafaţa versanţilor este 

modelată în întregime de procese deluviale active. 

≈ văile – au caracter subsecvent, orientate pe direcţie SV–N (valea pârâului Bogdăniţa) cu o 

deschidere de 30 – 70m, iar valea pârâului Râşca este orientată pe direcţie V–NE cu o 

deschidere de 150 – 350m. 

≈ lunca – este situată în partea de N–NE a comunei, cu terase slab conturate ale râului 

Moldova. 

Pe teritoriul comunei se află patru categorii de terenuri de fundare clasificate după criterii 

geotehnice: 

≈ terenuri bune; 

≈ terenuri medii; 

≈ terenuri riscante; 

≈ terenuri nefavorabile construcţiilor. 

Terenurile bune de fundare sunt cele de pe şesurile aluvionare, cu o stratificaţie orizontală, 

formând o terasă la baza versantului sau albia majoră a pâraielor. Sunt terenuri stabile, ferite de 

alunecări sau eroziuni, cu o consistenţă medie. Bazinele colectoare ale pâraielor din zonă fiind 

reduse, şi riscul de inundaţii este redus la un regim pluvial normal. Pentru construcţii din clasa de 

importanţă normală se pot folosi fără restricţii. Terenurile din albia majoră sunt de obicei formate 

din depozite fine cu o stare de consistenţă redusă. Riscul de inundare creşte considerabil în albia 

minoră. 

Terenurile medii de fundare sunt cele de pe dealuri, formate din argile prăfoase şi argile 

nisipoase cu intercalaţii de nisip. Din punct de vedere fizico-mecanic, terenurile de pe dealuri sunt 

terenuri bune, dar poziţia lor pe versanţi nu este totdeauna cea mai stabilă.  

Terenurile riscante sunt cele situate în vecinătatea alunecărilor de teren. În caz de 

precipitaţii abundente este posibil să apară alunecări de teren în lateral.  

Terenurile nefavorabile construcţiilor există pe dealurile cu alunecări de teren şi în albia 

minoră a pâraielor. 

Condiţia impusă pentru construcţii noi, în special a construcţiilor care se execută din 

cărămidă sau materiale similare, este ca acestea să aibă fundaţie sub adâncimea limitei de îngheţ. 

Adâncimea minimă de fundare va fi de circa 1,20 m, adâncimea de îngheţ a terenului de fundare 

fiind pentru această zonă de 0,90 m, conform STAS 6054/1997. 
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Caracteristici ale cutremurelor de pământ specifice judeţului Suceava sunt următoarele: 

1. Riscul seismelor intracrustale/intermediare, din zona epicentrală Vrancea, cu 

caracteristicile: 

- adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure = 130 – 150 km; 

- magnitudinea maximă aşteptată = 6,9 grade R; 

- intensitatea maximă aşteptată : VI-VII MSK; 

- coeficient de acceleraţie – Zona B, ks = 0,26; 

- perioada spectrului de proiectare Tc = 1,5 s; 

- succesiunea seismică: 5 - 20 seisme pe an, cu M = până la 5 grade R; 

2. Riscul seismelor de suprafaţă din zona cutremurelor Ucraina-Moldova, cu caracteristicile: 

- adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure = 70 km; 

- magnitudinea maximă aşteptată = 6,3 grade R; 

- intensitatea maximă aşteptată VI MSK; 

- coeficient de acceleraţie – Zona C, ks = 0,20; 

- perioada spectrului de proiectare Tc = 1 s; 

- succesiunea seismică: la o perioadă de 50 de ani, cu M = 5 grade R  

Conform SR 11100/1-1993, comuna Bogdănești este situată în zona de grad VIII (opt) 

seismic, iar conform normativului P100/2006, în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului 

pentru proiectare ag pentru cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR – 225 ani şi în termeni 

de perioadă (colţ) Tc a spectrului de răspuns, această zona este caracterizată prin ag care prezintă 

un coeficient de seismicitate ag = 0,20 g și Tc=0,7 sec. 

Orice construcție va fi executată pe baza unui proiect care să includă un studiu geotehnic și 

dacă este cazul și un studiu de stabilitate a terenului, prin care, pe bază de prospecțiuni 

geotehnice și încercări și analize specifice de laborator asupra probelor de teren să se identifice 

natura terenului de fundare, capacitatea portantă a terenului în cauză, condițiile de fundare, 

influența apei subterane asupra caracteristicilor geomecanice pe zona activă a fundațiilor și să se 

recomande măsurile care se impun, dependent de caracteristicile terenului de fundare. 
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Încadrarea comunei Bogdăneşti în harta seismică a României 

 

3.1.4. Clima 

Clima locală este rezultatul climei generale şi al modificărilor produse local de condiţiile de 

relif, apă, sol, vegetaţie. Analizând harta climatică și topoclimatică a României rezultă că teritoriul 

comunei Bogdăneşti se încadrează climatic în zona temperat continentală cu nuanţe excesive, ierni 

geroase si veri călduroase, uneori cu perioade prelungite de secetă. Masele de aer predominante 

sunt cele baltice si scandinave, Carpaţii Orientali oprind într-o oarecare măsură masele de aer 

oceanice, mai umede si mai puţin reci. 
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biogeografică de tip 
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La nivelul judeţului Suceava, monitorizarea parametrilor climatici se realizează prin patru 

staţii meteorologice: Suceava, Călimani, Poiana Stampei şi Rădăuţi. Deoarece comuna Bogdăneşti 

este situată la cca. 40 km faţă de municipiul Suceava, profilul climatic al zonei este alcătuit pe baza 

datelor preluate de la Staţia Meteorologică Suceava, cea mai apropiată dintre cele patru. 

Perioada de vegetaţie este lungă si permite dezvoltarea unui număr mare de plante. 

Primele îngheţuri apar între 20 octombrie si 10 noiembrie, iar ultimele îngheţuri se înregistrează 

între 5-15 martie. 

 Toamna şi iarna vânturile cele mai frecvente sunt din direcţiile Nord-Est si Est iar vara şi 

primăvara sunt din direcţiile Sud și Vest. 

 
*Sursa: https://www.meteoblue.com 

 

Umiditatea relativă a aerului înregistrează maxim în perioada noiembrie-ianuarie (78%-

82%) si minim în aprilie (62%). Umiditatea absolută atinge valoarea maximă în iulie (12,22mm) si 

minimă (2,8mm) în ianuarie. 

Valorile nebulozităţii, medie lunară și anuală, arată că aceasta scade continuu din iarnă şi 

până în vară. 

Temperatura celei mai calde luni, iulie este cuprinsă între mediile de 18ºC si 22ºC. 
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Temperatura medie anuală este de 8ºC. Indicii de ariditate au valori cuprinde între 28 ºC și 40 ºC. 

 
*Sursa: https://www.meteoblue.com 

  

 Cantitatea de pricipitaţii anuale este cuprinsă între 600 și 800 mm.  

 

*Sursa: https://www.meteoblue.com 

 

Chiciura este un fenomen legat de aducţia aerului maritim, arctic sau de răcirea intensă a 

aerului temperat maritim. Bruma apare în nopţile senine de primavară-toamnă. Ceaţa este un 

fenomen frecvent în anotimpurile de tranziţie la altitudini mai mici. 
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3.1.5. Aer şi zgomot 

În județul Suceava monitorizarea aerului se face prin intermediul a patru stații automate de 

monitorizare a calității aerului integrate Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, a 

căror amplasare respectă cerințele normelor europene. Există patru tipuri de stații: de fond urban 

SV1, de tip industrial SV2, de tip suburban/trafic SV3 și de fond EM3.  

Nu există date exacte privind calitatea aerului în comuna Bogdănești. Cea mai apropiată 

stație de măsurare, în raport cu amplasarea geografică a comunei Bogdănești este SV2 dar, fiind o 

stația de tip industrial, are o arie de reprezentativitate de max. 1 km. Singura stație care poate 

furniza date relevante pentru comuna Bogdănești este EM3, stație de tip regional care 

monitorizează și evaluează poluarea aerului pe distanțe mari, de max. 500 km. Poluanții 

monitorizați sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), 

compuși organici volatili (COV) și particule în suspensie (PM10 si PM2,5) și parametrii meteo 

(directia și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații); 

Conform Raportului privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2019, întocmit de 

APM Suceava, rezultatele monitorizării calității aerului în anul 2019 în stațiile din județul Suceava 

au arătat că nu au fost depășite valorile limită sau țintă reglementate de Legea 104/2011, 

indiferent de perioada lor de mediere la niciun poluant monitorizat în cele 4 stații de monitorizare 

din județul Suceava, deși au existat unele zile cu depășiri ale acestor valori. 

Pe teritoriul comunei Bogdănești nu există surse majore de poluare a aerului. Sursele locale 

cu caracter temporar-accidental (intermitent), reprezentate de sistemele de ardere pentru 

încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social-economice, generează gaze şi pulberi specifice, mai 

ales în sezonul rece. 

În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare. Nu 

sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului.  

 Apreciem totuşi că emisiile sunt reduse şi se diminuează prin procesele de dispersie şi 

reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în consecinţă nu au loc efecte nocive. 

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice cu 

impact semnificativ asupra mediului, pe teritoriul administrativ al comunei sau în imediata 

vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier mediu. Intensitatea traficului auto în cea mai mare parte 

a comunei este moderată. Se pot genera nivele mai ridicate de zgomot pe drumul DJ 155A, 

influenţând locuinţele situate în imediata vecinătate.  
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Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului prevede necesitatea elaborării, adoptării şi 

implementării, de către autorităţile administraţiei publice locale, de planuri de calitate a aerului, 

pentru zonele în care se depăşesc valorile limită reglementate de lege (zone și aglomerări 

încadrate în regimul I de gestionare a calității aerului) şi respectiv de planuri de menţinere a 

calităţii aerului, pentru celelalte zone și aglomerări (regimul II de gestionare a calității aerului). 

Conform Ordinului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale 

întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute 

în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care abrogă Ordinul 

M.M.A.P. nr. 1206/2015, județul Suceava se încadrează în regimul II de gestionare a calităţii 

aerului, ceea ce înseamnă că nivelurile poluanţilor sunt mai mici decât valorile-limită şi ţintă 

prevăzute de lege. Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Suceava nu a fost finalizat. 

În PATJ Suceava nu sunt menționate surse de poluare a aerului în zona comunei 

Bogdănești. 

 

3.1.6. Resursele de apă 

Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element 

indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de 

energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. 

 Buna gospodărire a apei prezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care resursele de 

apă ale României sunt relativ reduse, cifrându-se doar la aproximativ 1700 m3 de apă timp de un 

an pentru un locuitor, în timp ce în alte ţări din Europa aceste rezerve sunt, în medie, de 2,5 ori 

mai mari. 

Sub aspect hidrografic teritoriul comunei Bogdăneşti aparţine bazinului hidrografic al râului 

Moldova. Din punct de vedere geografic regimul hidrologic se încadrează în zona IV (D), 

corespunzătoare Carpaţilor Orientali. Se caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a 

văilor, prin predominarea apelor mari de primăvară şi a viiturilor frecvente în timpul verii, în 

zonele cu înclinaţie din cadrul regiunii. 

 Comuna Bogdăneşti este străbătută de la vest către est de pârâul Râşca cu afluenţii lui 

Bogdăniţa și Strâmba, pe teritoriul comunei, și afluenţii Seaca, Râşcuţa, Moişa și Slătioara în afara 

comunei. În partea de nord a comunei, curge pârâul Adâncata care se varsă în râul Moldova. 
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Localizarea comunei Bogdăneşti la nivelul bazinului hidrografic al râului Moldova 

 

Adâncimea apei freatice este cuprinsă între 2-6 m. Regimul hidrologic al pârâului Râşca este 

de tip D, regim definit în timp şi spaţiu a caracteristicilor principale: alimentarea cu apa din 

precipitaţii, pierderi de apa în atmosferă, nivelul suprafeţei libere, viteză și curenţi, debitele lichide 

şi afluviunile, forma albiei, eroziunile şi depunerile, temperatura apei.  

 Pârâul Rîşca se caracterizează prin debit mic iarna și mare primavara, alimentarea cu apa 

din ploi este predominantă, astfel că în timpul averselor puternice, pârâul capătă caracter 

torenţial, producând pagube însemnate. Pe lângă aceste cursuri de apă permanente există şi văi 

care au apă sezonier sau numai la precipitaţii mari, datorită bazinului colector restrâns şi a 

nisipurilor care drenează în subteran precipitaţiile. În categoria apelor de suprafaţă intră gârlele 

din luncă şi bălţile, unele temporare, provenite din evoluţia meandrelor părăsite. 

 

3.1.7. Calitatea apelor 

Directiva Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul 

gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunînd termene stricte pentru realizarea 

programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de 

a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru 

cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale, pentru care se defineşte 

Comuna 

Bogdăneşti 
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„potenţialul ecologic bun”.  

 Directiva Cadru Apa defineşte starea apelor de suprafaţǎ, prin starea ecologica şi starea 

chimică.  

 Starea ecologică se referǎ la structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice, fiind definitǎ 

în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apa, prin elementele de calitate 

biologice, elemente hidromorfologice si fizico-chimice generale cu funcţie de suport pentru cele 

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

 Starea chimică bunǎ a apelor de suprafaţǎ, este definită ca fiind starea chimicǎ atinsǎ de un 

corp de apǎ la nivelul cǎruia concentraţiile de poluanţi nu depaşesc standardele de calitate pentru 

mediu, stabilite prin Acte legislative Comunitare. 

Datele prezentate în acest capitol sunt conforme cu Raportului anual privind starea 

mediului în judeţul Suceava în anul 2014,  întocmit de A.P.M. Suceava, fiind cele mai recente. În 

rapoartele ulterioare anului 2014 nu există date referitoare la calitatea corpurilor de apă din 

județul Suceava. 

 Gestionarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de 

gospodărire a apelor, precum şi aplicarea strategiei şi a politicii naţionale, cu respectarea 

reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române", 

prin administraţiile bazinale de apă din subordinea acesteia. Calitatea apei subterane este 

monitorizată şi de către societăţile economice pentru indicatorii specifici activităţilor acestora. 

Elementele de calitate fizico-chimice generale suport pentru elementele biologice, 

necesare în evaluarea starii ecologice a corpurilor de apǎ sunt:  

 condiţii termice: temperatură apă, temperatură aer; 

 nutrienţi: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total, N Kjeldahl, N total; 

 starea acidifierii: pH, alcalinitate;  

 condiţii oxigenare: oxigen dizolvat, grad saturație oxigen, CBO5, CCOCr, CCOMn, COT, 

COD; 

 condiţii de salinitate: reziduu fix, conductivitate.  
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Calitatea cursurilor de apă monitorizate în anul 2014 la nivelul județului Suceava 

Categorie curs de apă 
Stare ecologică a cursurilor de apă (%) 

Foarte 
bună 

Bună Moderată Slabă Proastă 

Râuri naturale - 95,34 4,66 - - 

Râuri puternic modificate - - 100 - - 

Total judeţ - 90,22 9,78   

 Sursa: Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2014, , întocmit de A.P.M. 
Suceava 

 
 

Apele de suprafaţă 

Nu există date referitoare la calitatea apelor de suprafaţă din teritoriul comunei 

Bogdănești.  

În conformitate cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul planurilor de management al 

bazinelor/spațiilor hidrografice au fost considerate presiuni semnificative asupra calităţii apelor, 

acelea care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă. Aplicarea 

setului de criterii a condus la identificarea presiunilor semnificative punctiforme, având în vedere 

evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă: 

Presiuni semnificative Relevanţa pentru comuna Bogdănești 

1. Aglomerările ce au peste 2000 locuitori 

echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a 

apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care 

evacuează în resursele de apă; de asemenea, 

aglomerările < 2000 l.e. sunt considerate surse 

semnificative punctiforme dacă au sistem de 

canalizare centralizat; de asemenea, sunt 

considerate surse semnificative de poluare, 

aglomerările umane cu sistem de canalizare 

unitar care nu au capacitatea de a colecta şi 

epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în 

perioadele cu ploi intense;  

Comuna Bogdănești are o populaţie de 

4123 locuitori; nu există sistem 

centralizat de canalizare  a apelor 

uzate; s-a propus înființarea unui 

sistem centralizat de canalizare și a 

unei stații de epurare. 

2. Industria:   

 instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei 

Nu este cazul 
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2010/75/CEE privind emisiile industriale 

(Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt 

inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi 

Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru 

factorul de mediu apă; 

 unităţile care evacuează substanţe periculoase 

(lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste 

limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu 

cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte 

Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată 

de substanţele periculoase evacuate în mediul 

acvatic al Comunităţii); 

 alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi 

care nu se conformează legislaţiei în vigoare 

privind factorul de mediu apă; 

3. Agricultura: 

 fermele zootehnice care intră sub incidenţa 

Directivei 2010/75/CEE privind emisiile 

industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile 

care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor 

Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt 

relevante pentru factorul de mediu apă; 

 fermele care evacuează substanţe periculoase 

(lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste 

limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu 

cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte 

Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată 

de substanţele periculoase evacuate în mediul 

acvatic al Comunităţii); 

 alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi 

care nu se conformează legislaţiei în vigoare 

privind factorul de mediu apă; 

Nu este cazul 
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Având în vedere lipsa acţiunii factorilor potenţiali cu impact negativ asupra cursurilor de 

apă de pe teritoriul comunei Bogdănețti apreciem o calitate bună a apelor de suprafaţă. 

Nutrienţii din apă sunt un indicator global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de 

apă. Indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri, și este utilizat pentru a 

evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor de nutrienţi şi evoluţia lor în timp.  

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

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

care pot duce la deteriorarea stării ecologice, la dispariţia unor specii de plante şi animale şi au un 

impact negativ asupra utilizării ulterioare a apei (potabilizare, îmbăiere, etc.).  

Excesul de nutrienţi, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spălare sau infiltraţie 

în corpurile de apă (ape subterane, râuri, lacuri, etc.). În mod natural nitraţii (NO3
-) şi ortofosfaţii 

(PO4
3-) din ape provin din dejecţiile animalelor acvatice (peştilor cu precădere), din solul ce 

formează cuveta lacustră sau din descompunerea materiei organice specifice acviferului. Surplusul 

de fosfaţi şi nitraţi provine din activităţile antropice, respectiv din dejecţii umane şi din diverse 

surse industriale şi agricole (îngrăşăminte şi dejecţii animaliere).  

Prezenţa în apele uzate, în cantităţi mari, a nutrienţilor, determină contaminarea râurilor şi 

lacurilor care pot suferi procesul de eutrofizare sau de "înflorire". Deosebit de important este că 

ajunşi în apa potabilă, nitraţii se transformă în nitriţi şi provoacă sugarilor o boală letală a sângelui 

numită methemoglobinemie sau “maladia albastră”.  

Au fost monitorizate 15 corpuri de apă; datele la care ne raportăm pentru evaluarea zonei 

în care se află comuna Bogdăneşti sunt cele corespunzătoare corpului de apă Moldova (cf. Suha – 

cf. Vier) Baia. 

 

Concentrații medii anuale de CBO5 şi NH4
+ în cursurile de apă din jud. Suceava, în anul 2014  

Curs de 
apă 

Corp de apă Secţiuni de control 
Conc. medii 
anuale CBO5 

(mg O2/l) 

Conc. medii 
anuale NH4

+ 
(mg N/l) 

Moldova 

Moldova (izv. –cf. Sadova) Fundul Moldovei 1,835 0,023 

Moldova (cf. Suha – cf. Vier)  
Aval Gura Humorului 2,155 0,024 

Baia 2,205 0,023 

Moldova (cf. Sadova – cf. Suha) Amonte C. Moldovenesc 2,02 0,014 

*Sursa: SGA Suceava 
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Concentrații medii anuale de azotaţi şi ortofosfaţi solubili în cursurile de apă, din jud. Suceava în 
anul 2014  

Curs de 
apă 

Corp de apă 
Secţiuni de 

control 

Conc. medii anuale Stare/potenţial 
ecologic apă râu 

NO3
-  

(mg NO3
-/l) 

PO4
3- 

(mg P/l) 
Fcţ. de  
nitraţi 

Fcţ. de  
fosfaţi 

 
 
Moldova 

Moldova (izv. – cf. Sadova) 
Fundul 
Moldovei 

0,400 0,006 
Foarte 
bună  

Foarte 
bună  

Moldova (cf. Suha – cf. Vier)  

Aval Gura 
Humorului 

0,799 0,0047 Bună  
Foarte 
bună  

Baia 0,930 0,008 Bună  
Foarte 
bună  

Moldova (cf. Sadova – cf. Suha) 
Amonte C. 
Moldovenesc 

0,639 0,005 Bună  Bună 

*Sursa: SGA Suceava 

 

În vederea reducerii potenţialului de poluare cu nitraţi în zonele vulnerabile se impun 

următoarele măsuri:  

 utilizarea metodelor specifice sistemelor de agricultură durabilă şi biologică;  

 utilizarea de materiale organice reziduale provenite de regula din sectorul zootehnic (de 

preferinţă a celor solide compostate) în combinaţie cu îngrăşămintele minerale pentru 

asigurarea cu nutrienţi a culturilor dar şi pentru conservarea stării de fertilitate a solului;  

 depozitarea reziduurilor zootehnice în afara zonelor sensibile şi departe de sursele de 

apă, în scopul minimizării poluării acestora;  

 utilizarea de tehnici de irigare care să nu ducă la infiltrarea fertilizanţilor în subsol;  

 protecţia solului împotriva eroziunii.  

Nitraţii şi ortofosfaţii se monitorizează în apele de suprafaţă, atât în râuri cât şi în lacuri, şi 

sunt indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă 

de suprafaţă. De asemenea, în zonele declarate vulnerabile sau susceptibil a fi vulnerabile la 

poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole, conţinutul de nitraţi este urmărit conform Planului 

de acţiune pentru protecţia apelor aprobat prin HG nr. 964/2000.  

Pe teritoriul comunei Bogdănești nu există corpuri de apă lacuri. 

 

Apele subterane 

Pe teritoriul jud Suceava, în anul 2014, au fost monitorizate 4 corpuri de apă subterană:  

1. Corpul ROSI01 (Cârlibaba) – 1 foraj hidrogeologic 

2. Corpul ROSI02 (Depresiunea Dornei) – 2 foraje hidrogeologice 
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3. Corpul ROSI03 (Lunca Siretului şi afluenţii Siretului) – 27 foraje hidrogeologice 

4. Corpul ROSI06 (Suceava-Sarmatian) – 2  foraje hidrogeologice 

Rezultatele încadrării corpurilor de apă, din punct de vederea chimic este următoarea: 

 ROSI01 – stare bună; 

 ROSI02 – stare bună; 

 ROSI03 – stare bună; 

 ROSI06 – stare bună. 

În urma analizelor efectuate în 2014 s-a constatat că toate sectiunile încadrate în categoria 

zone vulnerabile la nitrați au înregistrat concentrații sub limita maximă admisă de 50 mg NO3
- 

/dm3, respectiv 11,3 mg N /dm3  prevăzută de Directiva 91/676/CEE. 

Alimentarea stratelor acvifere freatice din zonă se realizează din precipitaţiile atmosferice, 

din pânza de apă freatică, sau din infiltraţiile ascensionale superioare din stratele acvifere de 

adâncime sub presiune. Aceste acvifere sunt exploatate atât rudimentar, prin fântâni, cat şi 

sistematic prin instalaţii specifice de pompare, constituind principala sursa de apă pentru 

localităţile comunei.   

Regimul natural al apelor subterane a suferit în timp o serie de modificări cantitative şi 

calitative, determinate atât de folosirea lor ca sursă de alimentare cu apă potabilă şi/sau 

industrială, prin executarea unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative, cât şi factorilor 

poluatori (naturali şi antropogeni). 

 Surse posibile de poluare a apelor freatice sunt următoarele: 

≈ poluarea apelor de suprafaţă; 

≈ condiţiile şi procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în soluţie a 

diferiţilor anioni şi cationi; 

≈ utilizarea excesivă a îngraşămintelor chimice în agricultură pe bază de azot, fosfor şi a 

pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceşti compuşi chimici (sau a 

produşilor de degradare); 

≈ efectele pasivităţii complexelor zootehnice privind măsurile pentru conservarea a 

factorilor de mediu; 

≈ particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care au 

contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate 

din aceste procese. 

 Din punct de vedere cantitativ, conform anexei V din Directiva Cadru Apa, starea bună a 

corpului de apă subterană este atinsă atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă 
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subterană este astfel încât resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de rata de 

captare medie anuală pe termen lung. 

 

3.1.8. Solurile 

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca 

şi calitatea apei râurilor, lacurilor şi apelor subterane, reglează scurgerea lichidă şi solidă în 

bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei, 

prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în 

agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice. Solurile, prin proprietăţile 

lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de a se regenera, filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă. 

Substratul geologic al judeţului Suceava se încadrează în două ansambluri geostructurale 

majore. Un prim ansamblu îl constituie domeniul consolidat, adică regiuni care şi-au încheiat 

evoluţia de arii labile înainte de începutul Mezozoicului, deci nu au mai fost afectate de cutările 

Orogenezei Alpine. Cel de-al doilea ansamblu îl constituie domeniul alpin, care corespunde 

marginii active a plăcii continentale euro–asiatice şi include arii cutate în Orogeneza Alpină. 

 

Încadrarea teritoriului comunei Bogdăneşti în harta geologică a României 

  

 Pe suportul litostructural al depozitelor sarmaţiene (constituite predominant din argile şi 

nisipuri cu intercalaţii de gresii si calcare) s-a format un relief de platouri şi coline inclus în unitatea 

Comuna 

Bogdăneşti 
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fizico-geografică a Podişului Sucevei. Platourile sunt formate pe seama rocilor mai dure (calcare şi 

gresii): Fălticeni, Dragomirna şi au înălţimi medii de 400 de metri. 

 Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se află o gamă variată de soluri astfel: 

≈ soluri cenuşii sau soluri de pădure care au pH acid (5,4÷5,5), având o textură lutoagriloasă. 

Corectarea aciditaţii acestor soluri se poate face prin aplicarea de amendamente 

calcaroase sau a gunoiului de grajd. 

≈ soluri argiloiluviale bruneluvice, care au pH cuprins între (4,5÷6,0). Pe aceste soluri se 

întâlnesc păioase, ierburi perene, pășuni, pajiști naturale. 

≈ soluri brune, care predomină pe suprafeţe slab înclinate şi cu pH cuprins între (5,5÷6,5). Pe 

aceste soluri se recomandă culturile de grâu, cartof și porumb. 

≈ soluri hidromorfe, care posedă un conţinut de humus sărac, necesitând lucrări de drenaj și 

afrânare, sau pH între 5,5 – 6,5 şi sunt utilizate pentru cultura grâului şi porumbului, dar 

pentru sporirea fertilitaţii se recomandă folosirea pe aceste soluri a îngrăşămintelor 

organice. 

≈ soluri asociate din zona cu alunecări stabilizate cu solurile din zona cu alunecări active; 

aceste soluri s-au format prin alunecări de teren de pe versanţii înclinaţi, unde solurile sunt 

formate prin alternanţe de roci permiabile care favorizează strângerea apelor din 

precipitaţii la nivelul patului de alunecare. Folosirea acestor soluri este de păşune si rareori 

de fâneaţă. 

 

 

Comuna 
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 Principalele presiuni asupra stării de calitate a solurilor sunt: 

 exces de umiditate în sol: excesul de umiditate permanent (gleizarea) şi temporar 

(stagnogleizarea)  

 eroziunea prin apă 

 alunecările de teren 

 compactarea solurilor 

 aciditate puternică şi moderată 

 inundabilitatea 

 volum edafic redus 

 deficit de elemente nutritive 

 Zona în care se află comuna Bogdăneşti este citată ca regiune în care solurile sunt 

afectate de fenomenul de excesul de umiditate. De asemenea zona se încadrează în condiţiile 

menţionate pentru acidifierea solurilor, volumul edafic redus (în luncile cursurilor de apă) şi deficit 

de elemente nutritive. 

 

3.1.9. Flora, fauna şi arii naturale cu regim special 

În limitele teritoriale ale comunei Bogdaneşti există habitate naturale reprezentate de floră 

şi faună sălbatică şi habitate artificiale reprezentate de culturile agricole şi alte suprafeţe ocupate 

cu activităţi antropice. Din totalul suprafeţei comunei, de 2470 ha, 2112 ha reprezintă teren 

agricol şi 173 ha sunt ocupate de construcţii şi căi de comunicaţie. Deci, un procent de 92,51 % din 

teritoriul comunei este ocupat de habitate antropizate, iar habitatele naturale reprezintă numai 

7,48 % din teritoriul comunei.  

 

7% 

93% 

Ponderea habitatelor naturale şi antropizate la nivelul comunei 
Bogdăneşti 

Habitate naturale

Habitate antropizate
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3.1.9.1. Habitatele naturale 

Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului, 

determină categoriile de habitate naturale care se află pe teritoriul comunei Bogdăneşti. 

Datele de mai jos reprezintă rezultatul corelării observaţiilor efectuate în teren cu 

informaţiile obţinute prin consultarea literaturii ştiinţifice de specialitate. 

 

Flora şi vegetaţia spontană din comuna Bogdăneşti 

Din punct de vedere fitogeografic teritoriul Moldovei este împărţit în două regiuni: euro-

siberiană şi irano-turaniană. 

Teritoriul comunei Bogdăneşti aparţine regiunii euro-siberiene şi domeniului medio-

european, provincia podişurilor Moldovei, districtul Podişul Sucevei. Această zonă se 

caracterizează prin elementele: 

 Endemite: Rubus myricae ssp. moldavicus; 

 Carpatice: Chamaecytisus rochelii; 

 Central-europene: Crataegus ripidophyllum var. lindemannii, Lingularia glauca, Galium 

lucidum, Rubus tereticaulis; 

 Eurasiatice: Pedicularis sceptrum-carolinum; 

 Balcanice: Digitalis ferruginea; 

 Mediteraneene: Coronilla cretica; 

 Pontice: Centaurea trinervia, Poa pannonica. 

Vegetaţia spontană din teritoriul comunei Bogdăneşti corespunde zonei de silvostepă şi de 

stepă, şi etajului nemoral (subetajul pădurilor de gorun şi de amestec).  

 Unităţile fitosociologice principale în Subcarpaţii Moldovei aparţin subetajului pădurilor de 

gorun şi de amestec şi sunt reprezentate de asociaţiile Genisto tinctoriae – Quercetum petraeae 

Klika 1932 şi Cytiso nigricantis - Quercetum petraeae Paucă 1941. Se dezvoltă fitocenoze ale 

asociaţiei Galio schultesii – Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Ştefan 1994.  

Silvostepa Moldovei de Nord se caracterizează prin prezenţa ca unitate fitosociologică 

forestieră potenţială asociaţia Aceri tatarico – Quercetum roboris Zolyomi 1957, în care se dezvoltă 

frecvent speciile Quercus robur, Q. dalechampii, Carpinus betulus, Cerasus avium, Acer campestre, 

A. tataricum, Tilia tomentosa, Lithospermum purpureocaeruleum, Lathyrus niger, Cornus mas, C. 

sanguine etc. 
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Ca unităţi secundare erbacee sunt menţionate Agrostio capillaries-Festucetum rupicolae 

Csürös-Kaptalan 1964 şi Taraxaco serotinae-Festucetum valesiacae (Burduja et al. 1956, Răvăruţ et 

al. 1956) Sârbu, Coldea et Chifu 1999 şi insular Festuco rubrae-Agrostietum capillaries Horvat 

1951. 

Zona stepei este alcătuită din vegetaţie ieboasă, fără vegetaţii forestiere, condiţionată 

ecologic şi istorico-geografic şi apare în zona de luncă a Siretului. Vegetaţia ierboasă natural de 

stepă lipseşte aproape complet, fiind degradată treptat sub presiune antropică, până la 

transformarea ai într-o vegetaţie derivată. Vegetaţia stepică actual este reprezentată aproape 

exclusive prin pajişti secundare, derivate din cele primare. Suprafeţe mici de pajişti primare, în 

diferite stadia de degradare, se află doar pe dealuri şi pecoastele din lungul văilor. 

Reprezentative pentru pajiştile stepice din Moldova sunt fitocenozele asociaţiei Taraxaco 

serotinae – Festucetum valesiacae (Burduja et al. 1956, Răvăruţ et al. 1956) Sârbu, Coldea et Chifu 

1999. Acestă asociaţie constituie aproape toate pajiştile, nu numai din stepă, ci şi din silvostepă, 

pătrunzând în regiunea de dealuri, în zona pădurilor de stejar şi în subetajul pădurilor de gorun. 

Combinaţia specifică este format din: Taraxacum serotinum, Medicago falcata, M. minima, 

Teucrium polium ssp. Capitatum, Echium maculatum, Jurinea arachnoidea, Euphorbia glareosa, 

Dianthus membranaceus, Festuca valesiaca, Campanula macrostachya, Centaurea marschalliana, 

Galium humifusum, Astragalus dasyanthus, Cleistogenes serotina etc. 

În arealul stepei se mai găsesc şi alte asociaţii specific: Taraxaco serotinae – Bothrichoetum 

ischaemi (Burduja et al. 1956) Sârbu, Coldea et Chifu 1999, Agropyro pectinati – Stipetum capilatae 

(Burduja et al. 1956), Artemisio austriaci – Poëtum bulbosae I. Pop 1970, Ceratocarpo – 

Euphorbietum stepposae Sanda et Popescu 1998. 

Pe solurile proaspăt formate sunt frecvente Poa pratensis, Festuca drymeja, Dactylis 

glomerata, Equisetum arvense, Trifolium repens. Solurile umede care tolerează inundaţii de scurtă 

durată sunt populate de: Ranunculus acris, Rorippa sylvestris, Polygonum lapathifolium, Equisetum 

telmateja, juncus inflexus, Carex vulpina etc. Solurile frecvent inundate şi submerse sunt acoperite 

de suprafeţe mari de Carex riparia şi Phragmites australis, printre care se observă frecvent Alisma 

plantago-aquatica, Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Eleocharis palustris etc 

 Vegetaţia palustră este specifică bălţilor, mlaştinilor şi apelor curgătoare. Unitatea 

fitosociologică principală este Phragmitetum vulgaris Soó 1927, care formează stufării de întinderi 

variabile. Alte asociaţii de mlaştini sunt: Typhetum angustifoliae Pignatti 1953, Typhetum latifoliae 

Lang 1973, Caricetum rostratae Rübel 1912, Caricetum vesicariae Chouard 1924, Caricetum 

acutiformis Eggler 1933 etc. 
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 Vegetaţia de luncă s-a păstrat în mică măsură. Principalele asociaţii sunt: Salicetum albae 

Issler 1926, Salici – Populetum Meijer-Drees 1936, Fraxino pannonici – Ulmetum Soó in Aszöd 1936 

corr. Soó 1963, Fraxino angustifoliae – Quercetum pedunculiflorae Chifu, Sârbu et Ştefan 2004, 

Fraxino pallisae - Quercetum pedunculiflorae (Popescu et al. 1979) Oprea 1997, Telekio speciosae – 

Alnetum incanae Coldea 1990, Stellario nemorum – Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957 et. 

 

Fauna sălbatică de pe teritoriul comunei Bogdăneşti 

Fauna terestră specifică acestor habitate este reprezentată prin specii caracteristice 

habitatelor din zonelor colinare. 

 Fauna ecosistemelor forestiere este deosebit de bogată este fauna de frunzar, în care se 

regăsesc numeroase specii de nevertebrate ca: gasteropode, păianjeni, insectele şi miriapode.  

În studiile entomologice consultate am găsit menţionate ca fiind prezente în zona 

Fântânele artropode din următoarele grupe sistematice: Eutrombidium, Opiliones, Araneea, 

Pseudoscorpiones, Lithobiidae, Forficulidae, Braconidae, Ichneumonidae, Carabidae, 

Staphylinidae, Dermestidae şi Lampyridae 

 Dintre vertebrate, în zona de pădure putem întâlni: 

Amfibieni: tritonul comun (Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra slamandra), buhai 

de balta (Bombina variegata), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de pădure (Rana 

temporaria), brotăcelul ( Hyla arborea). 

Reptile: şopârla de câmp ( Lacerta agilis), şarpele de casa ( Natrix natrix), şarpele de alun ( 

Coronella austriaca). 

Păsări: ciocănitoare (Dendrocopos major), ghionoaie sură (Picus canus), muscar (Ficedula 

albicollis), muscarul sur (Muscicapa striata), cinteză (Fringilla coelebs), vrabie de câmp (Passer 

montanus), botgros (Coccothraustes coccothraustes), piţigoi (Parus major), piţigoiul albastru 

(Parus coeruleus), ţoi (Sitta europaea), mierlă (Turdus merula), privighetoare (Luscinia 

megarhynchos), măcăleandru (Erithacus rubecula), pitulice cu cap negru (Sylvia atricapilla), pitulice 

(Sylvia communis), ochiul-boului (Phylloscopus collybita), sfrâncioc (Lanius collurio), graur (Sturnus 

vulgaris).Dintre răpitoarele diurne am întâlnit uliul (Accipiter sp.), iar speciile nocturne prezente 

sunt: cucuveaua (Athene noctua), huhurezi (Strix sp.). 

Mamifere: cele mai importante sunt reprezentate de speciile de interes cinegetic, precum 

căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes ), veveriţa (Sciurus 

carolinensis), bursucul (Meles meles), iepurele (Oryctolagus cuniculus), dihorul (Mustela putorius), 

nevăstuica (Mustela nivalis). În afară de acestea se mai găsesc şi multe specii de mamifere mici 
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care datorită dimensiunilor şi obiceiurilor nocturne pot trece neobservate: şoarecele de pădure 

(Apodemus sylvaticus), şoarecele scurmător (Cletrhionomis glareolus), chiţcanul (Sorex araneus, S. 

minutus), ariciul (Erinaceus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea), specii de pârşi (familia 

Myoxidae).  

Fauna pajiştilor 

 Vertebratele caracteristice pajiştilor sunt relativ puţine, fiind reprezentate de şopârla de 

câmp (Lacerta agilis), iepurele (Lepus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea). Pajiştile reprezintă 

terenul de vânătoare pentru păsările răpitoare de zi, cele mai frecvente fiind uliul şorecar (Buteo 

buteo) şi vânturelul roşu (Falco tinnunculus). 

 Zona umedă reprezentată de albiile cursurilor de apă, dar mai ales de zonele 

mlăştinoase, atrage numeroase specii de păsări, dintre care o mică parte cuibăresc efectiv aici, 

majoritatea folosindu-se de acest habitat ca loc de hrănire sau de popas în migraţie. 

 

Concluzii referitoare la biodiversitatea din zona comunei Bogdăneşti 

Vegetaţia naturală din pajişti şi păduri, precum şi biotopurile caracteristice acestora au fost 

influenţate de diverse activităţi umane: defrişări, desteleniri, lucrări hidrotehnice şi ameliorative, 

chimizarea agriculturii, vânatul, pescuitul şi păşunatul excesiv. 

Acestea au determinat o serie de consecinţe negative: 

 reducerea suprafeţelor de păduri şi pajişti; 

 restrângerea arealelor faunistice; 

 scăderea numerică a unor specii de plante şi animale; 

 Pădurile mai întinse în trecut, aparţin în mare măsură grupei a II-a funcţionale, adică 

păduri cu rol de protecţie - subgrupa de protecţie - subgrupa de protecţie a solului. 

În general calitatea pădurilor este bună. 

Pajiştile naturale reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost diminuate în timp şi înlocuite 

treptat cu culturi agricole. S-au păstrat cu precădere in zonele improprii agriculturii şi în Lunca 

Siretului. 

Modificările faunei în urma intervenţiilor umane: 

 restrângerea arealelor; 

 modificarea componenţei şi a posibilităţilor de habitat; 

 reducerea numerică a unor specii de animale (mai ales cele cu valoare cinegetică). 
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Toate tipurile de habitate naturale de pe teritoriul comunei Bogdăneşti au valoare 

conservativă redusă sau moderată.  

 

 

 

 

Din întreaga suprafaţă a Sitului Natura 2000 ROSCI 0365 „Râul Moldova între Păltinoasa şi 

Ruşi”, doar 1 % se află pe teritoriul comunei Bogdăneşti. 

 

Localizarea comunei Bogdănești 

 în raport cu limitele  ROSCI 0365 „Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi”  

 
*Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu 

 

 

 

 

 Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se suprapune o suprafaţă care aparţine Sitului Natura 

2000 ROSCI 0365 „Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi”, localizată în partea de nord a comunei, 

situată în extravilan.  

ROSCI 0365 „Râul 

Moldova între 

Păltinoasa şi Ruşi” 
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Delimitarea intravilanului comunei Bogdănești în raport cu limitele  

ROSCI 0365 „Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi”  

 
Situl a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar, conform Ordinului 

ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România. 

Suprafaţa ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși este de 5.303 ha; pe teritoriul 

comunei Bogdăneşti se află o suprafaţă de 0,41 ha din întreaga întindere a sitului. Situl a fost 

desemnat pentru protejarea: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra; speciilor de 

amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Triturus montandoni, Bombina bombina  și 

Bombina variegata; speciilor de  pești de interes comunitar - Barbus  meridionalis și Sabanejewia 

aurata. 

În lungul albiei Moldovei peisajul este caracterizat prin câmpuri aluviale de luncă, fecvent 

inundabile, cu numeroase meandre, bălţi  şi microrelief de terase joase. 

Pe suprafața sitului sunt prezente habitate naturale și antropizate. Pajiștile sunt prezente la 

nivelul teraselor albiei râului Moldova, pe unii versanţi erodaţi şi afectaţi de alunecări. În lunca 

Moldovei sunt prezente zăvoaie care cuprind plop alb (Poppulus alba),  răchită (Salix fragilis) și 

ROSCI 0365 

„Râul Moldova 

între Păltinoasa 

şi Ruşi” 

Limită intravilan 

comuna Bogdănești 
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subarboret de cătină albă (Hippophae rhamnoides).  

Suprafețele cultivate sunt utilizate pentru cultura porumbului, florii soarelui și grâului pe 

arii reduse. Câmpurile cultivate apar mozaicat, suprafețele nefiind supuse agriculturii intensive, de 

tip monocultură. Presiunile şi ameninţările identificate la nivelului sitului prin Planul de 

management sunt următoarele: 

 extracția de agregate minerale 

 poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si salmastre 

 specii invazive non-native 

 înlăturarea de sedimente (mâl...) 

 secare 

 creșterea animalelor 

 colmatare 

 activități silvice 

 drumuri auto 

 secete și precipitații reduse 

 depozitarea deșeurilor 

 acumularea de materie organică 

 hibridizare 

 pășunat neintensiv în amestec de animale 

 reducerea conectivității de habitat din cauze antropice 

 schimbarea temperaturii (ex. creșterea temperaturii și extremele) 

Evaluarea stării de conservare a fiecarei specii de interes conservativ 

Nr. 

crt. 
Specia 

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al: 

populației habitatului perspectivelor 

speciei 

globală  

1 Barbus (meridionalis) petenyi FV FV FV FV 

2 Sabanejewia aurata  FV FV FV FV 

6 Triturus cristatus FV FV FV FV 

7 Triturus montandoni U1 U1 U1 U1 

7 Bombina bombina  FV FV FV FV 

8 Bombina variegata FV FV FV FV 

9 Lutra lutra U1 U1 U1 U1 
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Legenda: FV – favorabilă; U1 – nefavorabilă – inadecvată. 

Toate speciile menţionate în formularul standard al sitului au fost identificate în cadrul 

studiilor de inventariere. Dintre speciile de interes comunitar, în sit au mai fost identificate patru 

specii de pești (Cobitis (taenia) elongatoides - zvârlugă , Misgurnus fossilis - ţipar, chişcar, 

Romanogobio (Gobio) kessleri - porcușor de nisip, Romanogobio (Gobio) uranoscopus -  porcușor 

de vad) și o specie de mamifer (Spermophilus citellus – popândău). 

Speciile pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI 0365 „Râul Moldova între 

Păltinoasa şi Ruşi”sunt următoarele: 

 

Barbus (meridionalis) petenyi -  mreană 

vânătă, moioagă 

Specia a fost găsită în următoarele ape din 

interiorul sitului: pârâul Suha Mare (nu 

traversează comuna Bogdăneşti), râul 

Moldova între localitățile Capu Câmpului și 

Capu Codrului (nu include teritoriul comunei 

Bogdăneşti) . 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

Sabanejewia aurata - câră, fâță 

Specia a fost găsită în următoarele ape din 

interiorul sitului: pârâul Suha Mare, râul 

Moldova între localitățile Capu Câmpului și 

Capu Codrului, și într-un pârâu de lângă 

localitatea Păltinoasa (nu include teritoriul 

comunei Bogdăneşti). 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

 

Triturus cristatus – tritonul cu creastă 

Specia a fost semnalată în literatură la: 

Baia, Bogata, Bogdănești, Cămârzani, 

Ciumulești, Gura Humorului, Ioneasa, 

Păltinoasa, Praxia, Valea Moldovei. 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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Triturus montandoni – tritonul carpatic 

În urma cercetărilor de teren, specia a fost 

observată în partea de nord-vest a sitului 

ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și 

Ruși (nu include teritoriul comunei 

Bogdăneşti). Specia a fost semnalată însă în 

bibliografie în teritorii cuprinse în spaţiul 

comunei Bogdănești. 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

Bombina bombina - buhaiul de baltă 

(izvorașul) cu burtă roșie 

Specia este frecventă la nivelul sitului, chiar 

dacă predomină în combinații hibride cu 

specia vicariantă Bombina variegata. 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

Bombina variegata - izvorașul/ buhaiul de 

baltă cu burta galbenă 

A fost identificată la nivelul localităților: 

Păltinoasa, Capu Câmpului, Valea Moldovei, 

Mălini, Cornu Luncii, Șinca, Bogata, Capu 

Codrului, Berchișești, Brăiești, Băișești, Cornu 

Luncii, Sasca Mică și Baia (în vecinătatea 

teritoriului comunei Bogdăneşti).  Estecomună 

la nivelul sitului, predominant în combinații 

hibride cu specia vicariantă Bombina bombina. 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

 

Lutra lutra - vidra 

Vidra ocupă habitatele acvatice cu resurse 

bogate de hrană - pește, crustacee și 

amfibieni, distribuția sa acoperind atât zonele 

montane - aproximativ 1500 m altitudine, cât 

și cele de deal sau câmpie. Distributia speciei 

în aria protejata este strâns legată de 

ichtiofaună. 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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Obiectivele specifice din Planul de Management se adresează tuturor speciilor „ţintă”, 

precum din perimetrul sitului Natura 2000 – ROSCI0365, transpuse de la nivel strategic, prin Planul 

de acţiune privind speciile „ţintă” ale Planului de Management ROSCI0365: 

a) Conservarea speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora - 

menţinerea/creşterea nivelului populaţiilor acestor specii în sit; 

b) Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de 

conservare ale sitului;  

c) Îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, 

conştientizare, implicare și educare a adulților și a tinerei generații în spiritul protecției 

naturii; 

d) Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării 

obiectivelor. 

 

Măsuri prevăzute în Planul de management al ROSCI0365 

Principalele măsuri de conservare menţionate în Planul de management, care vor 

interacţiona şi cu strategiile propuse de Consiliul Local al comunei Bogdăneşti sunt: 

≈ Recunoașterea în teren și continuarea identificării și cartării speciilor de interes 

comunitar/național și a habitatelor caracteristice; 

≈ Monitorizarea stării de conservare a speciilor; 

≈ Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes 

comunitar/național prin: 

 depistarea și eliminarea surselor de poluare cu deșeuri menajere; 

 supravegherea modului în care se realizează exploatările forestiere din amonte; 

 interzicerea introducerii speciilor invazive de pești (Carassius gibelio, Pseudorasbora 

parva, Lepomis gibbosus, Ictalurus nebulosus) în bălțile artificiale; 

 implementarea restricțiilor privind accesul motorizat în anumite zone, aprinderea 

focurilor, producerea de zgomote puternice, aruncarea deșeurilor, colectarea 

speciilor de floră și faună; 

 realizarea/lobby pentru realizarea unei rețele de canalizare eficiente pentru 

localitatile limitrofe; 
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 promovarea unor tehnologii de extracție a agregatelor minerale adecvate 

conservării speciilor de interes comunitar/național și monitorizarea activității 

balastierelor; 

 desemnarea unor “zone de liniște”, de unde nu se poate extrage nisip și pietriș pe 

parcursul implementării Planului de Management;  

 Interzicerea construirii de baraje, praguri etc. în albia râului Moldova și ale  

afluenților principali, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești; 

 menținerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de speciile de 

amfibieni prin interzicerea/limitarea desecărilor, drenărilor, regularizărilor apelor 

curgătoare; 

 reglementarea/limitarea pășunatului și refacerea covorului ierbos în zonele unde 

acesta este degradat;  

 conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și 

amenajarea de noi bălți de reproducere;  

 păstrarea elementelor lineare de vegetaţie care conectează diferite trupuri de 

pădure; 

 limitarea realizării de noi drumuri de acces și monitorizarea drumurilor existente; 

 includerea prevederilor Planului de management al sitului în amenajamentele 

silvice; 

 includerea prevederilor Planului de management al sitului în planurile de urbanism - 

PUG, PUZ; 

 interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor; 

 implementarea măsurilor de conservare din planul de mangement și a altora noi, în 

funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar; 

 identificarea zonelor ce vor fi desemnate drept coridoare de dispersie și 

evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiții; 

 amenajarea unor coridoare de dispersie pentru tritonul carpatic; 

≈ Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare 

ale sitului; 

≈ Constientizare și educație. 
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3.1.9.2. Habitatele artificiale 

În comuna Bogdăneşti 85,51 % din suprafaţa administrativă reprezintă teren agricol, deci la 

nivelul comunei aceste suprafeţe sunt dominante ca pondere, deducând potenţialul preponderent 

agrar al acesteia. 

Bilanţul teritorial în cadrul categoriei intravilan este următorul: 

Situația fondului funciar în anul 2020 în comuna Bogdănești 

Nr. 

crt. 
Folosinţă Suprafaţa (ha) Structura (%) 

1. Suprafaţa totală – din care: 2470 100,00 - 

2.  Terenuri agricole – din care: 2112 85,51 100,00 

2.1  Arabile 1369 55,43 64,82 

2.2  Păşuni 302 12,23 14,30 

2.3  Fâneţe 422 17,08 19,98 

2.4  Vii 0 0,00 0,00 

2.5  Livezi 19 0,77 0,90 

3.  Terenuri neagricole – din care: 358 14,49 100 

3.1  Păduri 132 5,34 36,87 

3.2  Ape 39 1,58 10,89 

3.3  Drumuri 42 1,70 11,73 

3.4  Construcţii 131 5,30 36,59 

3.5  Alte terenuri 14 0,57 3,91 

*Sursa:  Memoriul general al PUG al comunei Bogdăneşti, întocmit de SC URBATECH SRL Iaşi 

 

În cadrul categoriei “terenuri agricole”, cea mai mare pondere o au terenurile arabile (1369 

ha – 64,82 % din total agricol), reprezentând mai mult de 1/2 din suprafaţa totală a comunei 

(55,43 %). 



84 
 

 

 
În culturile agricole se dezvoltă specii spontane din categoria buruienilor: pălămida (Cirsus 

arvense) şi volbura (Convolvulus arvensis). În zonele limitrofe terenurilor agricole şi în livezi există 

specii ca: păiuşul (Festuca pratensis), colilie (Stipa sp.) şi bărboasa (Andropogon sp.).  

În luncile din zonele colinare ale comunei există de asemeni terenuri agricole şi pajişti de 

iarbă moale cu Agrostetum stoloniferae şi Agrostetum caninae. 

 

Fauna habitatelor artificiale 

Conţine specii caracteristice habitatelor naturale de silvostepă care se pot adapta 

condiţiilor din habitatele artificiale. În ierburile din zonele limitrofe terenurilor cultivate sunt 

Arabile 
65% 

Pășuni 
14% 

Fânețe 
20% 

Livezi 
1% 

STRUCTURA TERENURILOR AGRICOLE 

Păduri 
39% 

Ape 
11% 

Drumuri 
12% 

Construcții 
38% 

STRUCTURA TERENURILOR NEAGRICOLE 
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frecvente speciile de insecte ortoptere: lăcustele (Tettigonia viridissima), cosaşii şi greierii 

(Bradyporus montandoni) şi omizile de pământ (specii ale familiei Noctuidae din ordinul 

Lepidoptere).  

În lucrările ştiinţifice de specialitate consultate sunt menţionate prezente specii din grupul 

izopodelor, oligochetelor (Liotrichus sp.) şi reprezentanţi ai lumbricidelor (Lumbricus terrestris). În 

orizonturile solurilor au fost identificate specii dăunătoare: larve de elateride (viermi sârmă, 

Agriotes sp.), melolontide (cărăbuşi) şi larve de carabide (specii fitofage ale genului Amara). 

 Vertebratele care populează frecvent culturile agricole, livezile şi grădinile sunt: vrabia 

(Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), rândunele (Hirundo rustica), şoarecele de câmp 

(Microtus arvalis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarus). 

 

3.1.10. Spaţiile verzi şi zonele de agrement 

La nivelul întregii comune zonele de spaţii verzi sau alte zone cu rol de agrement sunt în 

prezent puţin reprezentate. 

În conformitate cu prevederile alin. (1) al articolului 18 din Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi, autoritățile administrației publice locale au obligația 

să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților lor administrative și în acest scop 

înființează Registrele locale ale spațiilor verzi. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2007 Registrul Local al Spațiilor Verzi va 

determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi cu implicații asupra calității vieții, 

asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spațiilor verzi și a terenurilor degradate, ce pot fi 

recuperate ca spații verzi, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a 

populației. 

Executarea lucrărilor de identificare, cartografiere, măsurare și reprezentare a spațiilor 

verzi din intravilanul orașului s-au realizat pe baza măsurătorilor, a planurilor topografice, 

cadastrale furnizate de administrația publică locală și a ortofotoplanurilor georeferențiate 

furnizate de ANCPI. 

Registrul Local al Spațiilor Verzi vizează: 

a. spațiile verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public din intravilanul 

localității; 

b. terenurile degradate din intravilanul localității posibil să fie reabilitate și reamenajate 

ca spații verzi; 

c. arbori izolați (diametru, înălțime) plantați pe lângă arterele de circulație, pe terenurile 
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instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașuri de cult, cimitire, etc.; 

d. arbori ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și dimensiunile acestora cu privire la 

situația existentă, pentru a permite utilizarea rațională a acestora. 

Sunt considerate spații verzi următoarele tipuri de terenuri, existente în intravilanul 

localităților: 

a) spații verzi cu acces public nelimitat: 

- scuar: spațiu verde amenajat amplasat în jurul unor dotări publice, în incintele unităților 

economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agreement pentru copii și 

tineret sau în alte locații, conform art. 2 litera a) din Legea nr. 24/2007; 

- grădină publică: spațiu verde amenajat, cu dotări pentru odihnă, în suprafață de maxim 1 

ha; 

- parc: spațiu verde amenajat format dintr-un cadru vegetal specific și eventual, dotări și 

echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație, cu 

suprafață mai mare de 1 ha, conform art. 2 litera b) din Legea nr. 24/2007; 

- parc sportiv; 

- spații verzi cu caracter utilitar: de protecție sanitară, de consolidare a unor versanți, zona 

de baraj a lacurilor; 

- aliniamente plantate în lungul bulevardelor și străzilor; 

- terenuri libere, neproductive din intravilan: mlaștini, stâncării, pante, terenuri afectate 

de alunecări, sărături care pot fi amenajate cu plantații. 

b) spații verzi cu acces limitat: 

- aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, 

instituții culturale, edificii de cult etc. cimitire; 

- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performață; 

- sere, pepiniere. 

În vederea constituirii Registrului Local al Spațiilor Verzi din comuna Bogdănești au fost 

parcurse următoarele etape de lucru: 

1. Inventarierea terenurilor definite ca spații verzi 

În cadrul acestei etape de lucru s-au realizat o serie de activități specifice: 

- identificarea suportului cartografic și culegerea de date de la instituțiile de interes; 

- verificarea ortofotoplanurilor ANCPI aferente teritoriului intravilan al comunei 

Bogdănești; 
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- delimitarea spațiului verde ce urmează a fi inventariat și marcarea limitei acestuia 

conform nomenclaturii definite anterior; 

- identificarea tipului de proprietate și/sau a proprietarilor spațiilor verzi; 

- identificarea gradului de echipare edilitară a spațiilor verzi; 

- completarea datelor conținute în Fișa spațiului verde conform Ordinului nr. 

1549/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi sub 

forma tabelară, modificat cu Ordinul Nr. 1466 din 17 mai 2010, fiecărui element fiindu-i 

atribuit un cod unic de identificare care va fi relaționat cu datele cantitative colectate 

din teren. 

Așadar, Registrul Local al Spațiilor Verzi cuprinde următoarele date și informații specifice: 

a) Terenuri și spații verzi compacte - pe domeniul public/privat al comunei Bogdănești 

- schița de amplasament; 

- încadrarea în localitate; 

- suprafață în ha/m2; 

- tipul spațiului verde; 

- domeniul public/privat. 

b) Terenuri degradate ce pot fi reabilitate ca spații verzi: 

- amplasament; 

- suprafață; 

- descriere. 

Identificarea și inventarierea arborilor și a vegetației existente s-a realizat în urma mai 

multor etape de lucru, cea mai importantă fiind lucrul în teren, unde au fost determinat tipul de 

spațiu verde. 

2. Transpunerea în format electronic a terenurilor definite ca spații verzi 

Această etapă presupune constituirea unui sistem informațional specific, cuprinzând date 

și informații specifice privind localizarea si marcarea pe planse (ridicări topo realizate la nivelul 

comunei Bogdănești, în format ACAD), suprafața terenului spațiu verde, speciile de arbori și 

vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi și cantitativi. 

În urma introducerii datelor cantitative și calitative în sistemul informațional digital a fost 

elaborată fișa terenului spațiu verde, care cuprinde următoarele elemente: 

- terenurile definite ca spații verzi - cod SIRUTA, amplasament, suprafață, regim juridic 

(domeniul public/privat), evaluarea gradului de întreținere, adresă; 
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- terenurile degradate care ar putea fi reabilitate ca spații verzi: amplasament, suprafață, 

categorie, specii de arbori, evaluarea gradului de întreținere; 

- specii de arbori existenți - număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, 

înălțime, vârstă, evaluarea stării de viabilitate; 

- distribuția pe specii a arborilor din localitate. 

Pentru fiecare tip de spațiu verde, a fost realizată Fișa spațiului verde (conform Anexei la 

Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului 1549/2008. 

pentru aplicarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele 

urbane), care cuprind cod SIRUTA, date unice de identificare, amplasamentul fiecărei suprafețe, 

adresa, proprietarul, tipul de proprietate, modul de administrare, sau suprafața spațiului verde 

(ha/m2). Acolo unde este cazul s-a realizat identificarea construcțiilor existente și suprafața 

ocupată de acestea pe spațiul verde identificat.  

Fișa spațiului verde cuprinde detalii cu privire la echiparea edilitară a terenului. 

1. Raportul cu privire la structura spațiilor verzi din intravilanul comunei Bogdănești, s-a 

realizat in conformitate cu Ordinul 1466/2010, în funcție de tipul de teren spațiu existent. 

De asemenea, a fost evidențiată suprafața spațiilor verzi din total intravilan, precum și 

suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor din comuna Bogdănești. 

2. Raportul privind vegetația arborescentă, cuprinde informații privind tipurile de arbori 

identificate la nivelul comunei, fiind realizată distributia arborilor identificați pe specii și specii 

dominante. 

3. Fișa spațiului verde - conform Anexei la Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 

1466/2010 pentru modificarea Ordinului 1549/2008. 

4. Planul general prezentat sub forma planșelor (hărți ce cuprind elementele de bază ale 

registrului local al spațiilor verzi: localizare/delimitare imobil, spații verzi, (limită intravilan, clădiri, 

ape, drumuri, zone de protecție), denumire străzi etc. 

 

Raport privind structura spațiilor verzi din comună 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 

1 
Spațiu verde 
adiacent DJ 
155A 

3,9070 - 3,907 

Plante 
ornamentale, 
pomi fructiferi, 
salcâmi, tuia, tei, 

1, 2, 3, 4 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 

ierburi, 
flori, covor 
vegetal 

2 

Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,2683 - 0,2683 

Pomi fructiferi, 
salcâmi, salcie, 
tuia, tei, ierburi, 
covor vegetal 

5 

3 

Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,7542 - 0,7542 

Pomi fructiferi, 
salcie, stejar, tuia, 
tei, ierburi, covor 
vegetal 

6, 7 

4 

Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,0709 - 0,0709 

Pomi fructiferi, 
salcie, stejar, tuia, 
tei, ierburi, covor 
vegetal 

8 

5 Cimitir 0,2055 - 0,2055 
Pomi fructiferi, 
ierburi, covor 
vegetal 

9 

6 

Biserica 
Înălțarea 
Domnului pe 
Stil Vechi 
Bogdănești 

0,1800 391 0,1409 

Pomi fructiferi, 
ierburi, covor 
vegetal 10 

7 

Parohia 
“Pogorârea 
Sfântului 
Duh” 
Bogdănești 

0,4938 497 0,4441 

Pomi fructiferi, 
ierburi, covor 
vegetal 11 

8 
Dispensar 
uman 

0,0907 390 0,0517 
Pomi fructiferi, 
brazi, tei, ierburi, 
covor vegetal 

12 

9 
Cămin 
Cultural 

0,3141 655 0,2486 
Pomi fructiferi, 
tuia, flori, ierburi, 
covor vegetal 

13 

10 
Școala nr. 1 
veche 
Bogdănești 

0,3797 510 0,3287 
Pomi fructiferi, 
tuia, flori, ierburi, 
covor vegetal 

14 

11 Grădiniță 0,1301 187 0,1114 
Pomi fructiferi, 
tuia, flori, ierburi, 
covor vegetal 

15 

12 Teren sport 0,5900 - 0,5900 
Ierburi, covor 
vegetal 

16 

13 
Sediu 
primărie 

0,1223 253 0,0970 
Tuia, flori, ierburi, 
covor vegetal 

17 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 

14 
Ocolul Silvic 
Râșca 

0,7456 760 0,6696 
Brazi, tuia, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

18 

15 
Școala nr. 1 
veche 
Bogdănești 

0,3690 519 0,3171 

Pomi fructiferi, 
brazi, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

19 

16 
Școala nr. 1 
nouă 
Bogdănești 

0,1125 346 0,0779 
Flori, ierburi, 
covor vegetal 20 

17 Parc 0,0264 - 0,0264 
Brazi, tei, salcie, 
flori, ierburi, 
covor vegetal 

21 

18 

Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,2937 - 0,2937 

Tei, salcie, 
ierburi, covor 
vegetal 

22 

19 
Spațiu verde 
adiacent 
drum 

0,3136 - 0,3136 
Salcie, ierburi, 
covor vegetal 23 

20 Spațiu verde 0,0620 - 0,0620 
Salcie, ierburi, 
covor vegetal 

24 

21 Lizieră 0,2470 - 0,2470 
Salcie, salcâmi, 
ierburi, covor 
vegetal 

25 

22 
Școala nr. 2 
veche 
Bogdănești 

0,1747 508 0,1239 
Brazi, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

26 

23 
Școala nr. 2 
nouă 
Bogdănești 

0,0763 280 0,0483 
pomi fructiferi, 
flori, ierburi, 
covor vegetal 

27 

24 

Biserica Sfinții 
Voievozi, 
Cimitir 
Bogdănești 

0,9180 689 0,8491 

Brazi, pomi 
fructiferi, salcâmi, 
salcii, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

28 

25 
Stație 
Captare 

0,3055 94 0,2961 
Brazi, salcâmi, 
salcii, ierburi, 
covor vegetal 

29 

26 Lizieră 4,6000 - 4,6000 
Salcie, salcâmi, 
brazi, ierburi, 
covor vegetal 

30 

27 Lizieră 2,9890 - 2,9890 
Salcie, salcâmi, 
brazi, ierburi, 

31 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 

covor vegetal 

28 Lizieră 0,5570 - 0,5570 
Salcie, salcâmi, 
brazi, ierburi, 
covor vegetal 

32 

 TOTAL 19,2969 6079 18,6890   

Sursa: REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA, S.C. PRO 
ARTEVAL S.R.L., 2020 

*Sursa: Memoriul general al PUG al comunei Bogdăneşti, întocmit de SC URBATECH SRL Iaşi 
 

Astfel, suprafaţa cumulată de spaţii verzi libere de construcții, existente în intravilanul 

comunei Bogdăneşti, însumează 18,6890 ha (186890 mp), asigurând 47,12 mp/locuitor, 

reprezentând însă 3,55 % din totalul suprafeţei intravilane. Această suprafaţă îndeplineşte 

obiectivele privind norma de minim 26 m2 de spaţiu verde/locuitor dar nu şi procentul de minim 

5% spaţii verzi publice din totalul suprafeţei intravilane a comunei. Aceste condiţii sunt impuse 

prin Legea nr.47/19.03.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

În baza prevederilor actualizării P.U.G., va avea loc o creştere a suprafeţei zonei funcţionale 

„Spaţii verzi, sport agrement, protecţie” până la 64,0683 ha (640683 mp), ceea ce va conduce la o 

suprafaţă a spaţiului verde de cca. 161,54 mp/locuitor (a fost luat în calcul numărul actual de 

locuitori ai comunei). Considerând tendinţa de creștere a populaţiei, suprafaţa de spaţiu verde pe 

cap de locuitor la nivelul anului 2030-2035 se va mai reduce.  

3.1.11. Monumente istorice, arhitectonice şi de artă 

 Conform Listei monumentelor istorice (LMI) 2010 pe teritoriul comunei Bogdăneşti există 

există trei obiective desemnate ca monumente:  

1. SV-II-a-B-05498 Ansamblul bisericii ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII-XIX 

2. SV-II-m-B-05498.01 Biserica de lemn ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII 

3. SV-II-m-B-05498.02 Turn clopotniță – sat Bogdănești – 1879. 
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Biserica “Sfinţii Voievozi”  

În jurul fiecărui monument istoric se instituie o zonă de protecţie, în funcţie de 

caracteristicile monumentului, care se include în planurile urbanistice ale localităţii în care se află 

imobilul. Până la stabilirea în concret a zonei de protecţie a fiecărui monument istoric în parte, se 

consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată pe o rază de 200 metri în localităţile rurale şi 500 

metri în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului 

istoric. Lucrările la clădirile aflate în zona de protecţie a unui monument istoric sunt supuse 

obţinerii avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

 

Prevederi ale O.G. nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic republicată 

≈ Ministerul Culturii ţi Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate 

care răspunde de elaborarea strategiilor şi normelor specifice de cercetare în vederea 

protejării patrimoniului arheologic şi care urmăreşte aplicarea acestora. 

≈ Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi 

pot fi clasate şi protejate drept bunuri de patrimoniu cultural naţional mobil, drept situri 

arheologice sau ca monumente istorice, conform legii. 

≈ Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore, 

primarului unităţii administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, proprietarul 

ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză. 
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≈ Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este 

reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a 

bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional. 

≈ Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii în cadrul 

proiectelor de restaurare; supravegherea arheologică este inclusă în devizul 

constructorului, urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare 

întocmit de arheolog. 

≈ Cercetările arheologice se efectuează numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul 

Culturii şi Cultelor şi în conformitate cu aceasta, în condiţiile prevăzute de lege.  

≈ Accesul cu detectoare de metal şi utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes 

arheologic prioritar şi în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai 

pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii şi Cultelor. 

≈ În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea de 

sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul unităţii 

administrativ - teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu 

avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, şi se instituie 

regimul de supraveghere sau săpătură arheologică. 

≈ Certificatele de descărcare de sarcină arheologică emise în lipsa aprobării Comisiei 

Naţionale de Arheologie sunt nule de drept. 

 

3.2. Factorul antropic 

3.2.1. Populaţia (date demografice) 

Datele prezentate în acest capitol sunt coforme cu cele din Memoriul general pentru PUG al 

comunei Bogdăneşti, întocmit de SC TEHNOURB SRL Iaşi. 

În întreaga perioadă a anilor 1930 – 20010 populaţia comunei a avut o evoluţie 

crescătoare. Pe ansamblu populaţia a crescut cu cca. 148,0%. Numărul total al locuitorilor comunei 

în anul 2002 era de 5089 persoane. Dinamica evoluţiei populaţiei a înregistrat o creştere continuă 

a numărului de locuitori în perioada 1930 - 2014, populaţia totală crescând de la 2694 la 4123, cu 

o valoare de +5,15‰ anual. 
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La recensământul din 2002 – locuitorii comunei erau organizaţi în 991 gospodării cu 3507 

de camere de locuit având o suprafaţă de 48006 mp (rezultă o suprafaţă medie pe cameră de 

13,69mp). 

 Habitatul este format din case ţărăneşti specifice Podișului Moldovenesc. Pe fiecare 

locuitor revenea în medie 12,10 mp suprafaţă locuibilă. Densitatea populaţiei a ajuns la 160,57 

loc./Km2. Pe locuitor revine în medie 0,53 ha teren agricol, din care mai mult de jumătate este 

reprezentat de teren arabil (0,35 ha). 

 Activităţile neagricole locale au o dezvoltare modestă, comuna păstrându-şi şi în prezent 

un profil agricol, fapt reflectat şi în structura socio-profesională a populaţiei. 

 După numărul populaţiei, comuna Bogdănești este o comună de mărime medie a 

judeţului Suceava. Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca în următorii ani să se 

dezvolte într-un ritm accentuat, activităţile neagricole locale şi să se asigure condiţii mai bune 

pentru populaţia comunei de a se deplasa la lucru în alte localităţi, surplusul de forţă de muncă 

existent urmând a fi folosit în alte localităţi din zona apropiată, îndeosebi în unele sectoare de 

activitate din municipiul Fălticeni. 

Structura populației pe grupe de vârstă și sexe la 01.01.2020 

GRUPE DE VĂRSTĂ 

01.01.2020 

(număr 

persoane total) 

Masculin 

(număr persoane) 

Feminin 

(număr persoane) 

Populaţia stabilă – total,  din 4123 2103 2020 

2694 

3399 
3671 

3983 
4125 4095 4100 4097 4125 4099 4160 4163 4163 4123 

1930 1966 1977 1992 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Evoluția comunei Bogdănești în perioada 1930 - 2020 

Evoluția comunei Bogdănești în perioada 1930 - 2020 
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GRUPE DE VĂRSTĂ 

01.01.2020 

(număr 

persoane total) 

Masculin 

(număr persoane) 

Feminin 

(număr persoane) 

care : 

0-4 ani 220 118 102 

5-9 ani 228 113 115 

10-14 ani 231 118 113 

15-19 ani 299 155 144 

20-24 ani 319 174 145 

25-29 ani 326 171 155 

30-34 ani 289 144 145 

35-39 ani 275 148 147 

40-44 ani 317 174 143 

45-49 ani 347 177 170 

50-54 ani 283 152 131 

55-59 ani 179 99 80 

60-64 ani 179 93 86 

65-69 ani 165 74 91 

70-74 ani 134 52 82 

75-79 ani 124 56 68 

80-84 ani 111 50 61 

>85 ani 97 35 62 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Concluzionăm că în satul Bogdănești există un procent însemnat de populaţie activă (mai 

mult de jumătate din totalul populaţiei) şi un procent relativ scăzut de populaţie tânără, ceea ce 

indică că rezerva de forţă de muncă este în scădere. Conform scenariilor privind evoluția 

populației la nivelul comunei, în viitor ar putea exista o atenuare a fenomenelor demografice 

negative datorată creşterii economice însă aceasta nu ar conduce, în mod automat, la dispariţia 

proceselor demografice negative. 

Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca în perspectivă să se dezvolte în 

ritm accelerat activităţile neagricole locale şi să asigure condiţii mai bune populaţiei de a se 

deplasa în alte localităţi. 

3.2.2.  Economia 

Datele prezentate în acest capitol au fost extrase din lucrarea Memoriul general pentru 

PUG al comunei Bogdăneşti,  întocmit de SC URBATECH SRL Iaşi. 

Profilul social-economic al localităţilor comunei Bogdănești este determinat în principal de 

funcţia agricolă. 
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Economia comunei Bogdănești are un caracter predominant agricol. La nivelul anului 1989  

volumul activităţii economice se realiza în proporţie de 50% în agricultură, 10% în industrie, iar 

restul de 40% în servicii. Volumul activităţii economice după anul 1990 a scăzut, crescând 

ponderea producţiei agricole. 

Funcţia forestieră este limitata, datorita potenţialului forestier scazut de pe teritoriul 

comunei.  

Cea mai mare parte a activităţilor agricole se desfăşoară pe suprafeţele proprietarilor 

particulari care se situează în extravilanul localităţii. 

 

Activităţile agricole 

După întindere comuna se află în grupa comunelor mici ale judeţului Suceava.  

Opţiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma şi integrarea în 

structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează 

creşterea producţiei şi productivităţii agricole în vederea formării unei pieţe deschise şi 

competitive. 

 În comuna Bogdăneşti, după modul de folosinţă, suprafaţa agricolă este de 2112  hectare 

fiind distribuită în 1369 hectare teren arabil, 302 hectare păşuni, 422 hectare fâneţe naturale şi 19 

ha livezi. 

Structura culturilor de câmp este relativ echilibrată. Predomină porumbul (35,62%) şi 

culturile tehnice (cartof şi floarea soarelui - 20%), producţiile medii şi totale obţinute în ultimii ani 

fiind modeste, sub potenţialul productiv al zonei 

Principalele culturi dezvoltate în zonă sunt influenţate de factorii climaterici, astfel în anul 

2019 cultura de bază fiind grâul+secara (292 ha, 21,33%), porumbul (250 ha, 18,26%), apoi cartoful 

(150 ha, 10,96%) şi altele (337 ha, 24,71%).  

Pomicultura este reprezentată doar la nivelul gospodăriilor, existând peste 19 ha livezi cu 

pomi fructiferi.  

Ponderea pajiştilor este ridicată în cadrul patrimoniului funciar al zonei (724 ha de păşuni + 

fâneţe). Potenţialul productiv al solului este slab. Doar în condiţiile aplicării unor programe 

speciale de regenerare a pajiştilor şi fâneţelor se va putea miza pe obţinerea unor producţii 

ridicate. Pentru îmbunătăţirea pajiştelor din zonele de alunecări şi de pe terenurile erodate în 

special, se recomandă o serie de măsuri complexe de amenajări împotriva eroziunii şi măsuri de 

suprafaţă. 
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 Măsuri de suprafaţă 

1. Păşunatul raţional prin metoda păşunatului sistematic pe tarlale. Prin această metodă 

se obţin producţii de 2-3 ori mai mari la hectar, se pot aplica lucrările de întreţinere a 

pajiştelor, realizându-se şi o îmbunătăţire a structurii floristice, deoarece se înlătură 

călcatul continuu cu animalele, iar vegetaţia se îmbunătăţeşte cu plante valoroase 

înţelenitoare realizându-se astfel o producţie constantă de masă verde 

2. Îngrăşarea păşunilor şi fâneţelor cu îngrăşăminte organice şi chimice conform dozelor 

prescrise în planul de fertilizare de la cartarea agrochimică. 

3. Curăţirea pajiştelor de buruieni toxice şi vătămătoare pentru animale. 

 

Măsuri radicale 

1. Înierbarea pajiştelor prin reînsămânţări şi supraînsămânţări 

2. Fertilizări radicale odată la 6÷8 ani 

3. Folosirea ierbicidelor de contact şi telemorfe 

Solul si clima din comuna oferă condiţii bune pentru agricultură cu condiţia sa fie luate 

măsurile necesare: menţinerea si sporirea continua a fertilitaţii solului, mecanizarea agriculturii, 

mentinerea agriculturii, menţinerea suprafeţelor cultivate cu legume, revigorarea sectorului 

pomicol, împădurirea zonelor cu grad ridicat de uzură. 

După anul 1990 efectivele de animale au avut o evoluţie fluctuantă, însă s-au menţinut la 

parametri acceptabili. Densitatea animalelor şi încărcătura păşunilor cu animale sunt 

dezechilibrate, fiind în anul 2019 de 29 UVM/100 ha A + P + F şi respectiv 202 UVM/100 ha P. 

Efectivele de animale 

Nr. 

crt. 
SPECIA 

ANUL 

REALIZĂRI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Bovine total 660 660 660 650 610 

2 Porcine total 330 330 330 300 298 

3 Ovine total 1350 1350 1350 1310 1290 

4 Păsări total 2200 2200 2200 2010 1980 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

Activităţile neagricole 

În anul 2020, conform datelor transmise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
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Tribunalul Suceava, în sectorul economic al comunei Bogdănești activau 93 agenți economici.  

Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2011-2020, se remarcă un trend 

ascendent, evidențiindu-se o creștere de aproximativ 55 procente.  

Din punct de vedere al formei juridice de organizare, domină entitățile ce sunt organizate 

sub Societate cu Răspundere Limitată (65%), urmate de Persoanele fizice autorizate (17%) și 

Intreprinderile Individuale (9%).  

În ceea ce privește densitatea întreprinderilor din comuna Bogdănești, la nivelul anului 

2020, aceasta era de 22,40 de unități la 1000 de locuitori.  

Activităţile neagricole în zonă sunt bine reprezentate. Din tabelul de mai jos se poate 

observă faptul că dintr-un număr de 93 de societăți înregistrate pe teritoriul UAT Bogdănești la 

nivelul anului 2020, 11 societăți activează în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului, în 

timp ce 82 activează în domenii neagricole, cea mai mare pondere înregistrându-se în domeniile 

industriei prelucrătoare (21 societăți) și în domeniul comerțului (27 de societăți). 

 

Firme din comuna Bogdăneşti, pe sectoare activitate în anul 2020 

 Domeniu de activitate 
Număr 

societăți 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit                                                                                                 11 

C Industria prelucrătoare                                                                                                                 21 

D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat         
1 

E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare                         
1 

F Construcţii                                                                                                                                    9 

G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

şi  

motocicletelor                                                                                                           

27 

H Transport şi depozitare                                                                                                                 9 

I Hoteluri şi restaurante                                                                                                                  4 

J Informaţii şi comunicaţii                                                                                                                2 

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice                                                                                   4 

N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport                                                  1 

R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative                                                                             2 

S Alte activităţi de servicii                                                                                                                1 

 TOTAL 93 

 Din care, cu obiect de activitate 60 

 Sursa: O.N.R.C. Suceava, 2020 
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Se constată că numărul de angajați în cadrul întreprinderilor din comună a cunoscut o 

creștere cu aproximativ 77,52% la nivelul anului 2019 față de anul 2011.  

Industria comunei Bogdăneşti este reprezentată în principal de: 

≈ industria prelucării lemnului; 

≈ industria alimentară – carne, lapte, fructe-legume, morărit-panificaţie; 

≈ industria micilor meşteşugari – prelucrarea lânii, cojocăritul, ţesutul covoarelor, 

cergilor, cioplitul lemnului, impletituri de nuiele.  

Din analiza acestui domeniu, rezultă o dezvoltare relativ bună. Există resurse umane pentru 

a dezvolta activităţile de tip industrial şi meşteşugăresc şi de asemenea cererea stringentă poate fi 

premiza care să stimuleze dezvoltarea lor firească. Dezvoltarea acestor activităţi va duce la 

creşterea nivelului de trai şi de civilizaţie a localităţii cât şi la ocuparea mai eficientă a forţei de 

muncă existente în localitate. 

3.2.3. Căile de comunicaţie 

 

Rețeaua de căi de comunicație rutieră din comuna Bogdăneşti 

Reţeaua rutieră a comunei este formată din drumuri județene, comunale şi săteşti, în 

lungime totală de 87,5 km, în mare majoritate aflate în stare medie (12% sunt asfaltate, iar restul 

de 88% sunt pietruite), cu excepţia drumului comunal DJ 155 A care are o lungime de 5,4 km pe 

teritoriul comunei și care este în întregime asfaltat și DC 13 (Baia -Boroaia) care are o lungime de 

5,25 km și care este parțial modernizat pe o lungime de 1,15 km, restul fiind nemodernizat 

(împietruit). Gradul de vascularizare rutieră este de 3,54 km drumuri la 100 ha suprafaţă totală.  

Drumurile laterale ce pornesc din DJ 155A în traversarea satului Bogdănești sunt: un drum 

comunal şi mai multe drumuri săteşti, care se remarcă prin faptul că în marea lor majoritate deţin 

amenajări şi semnalizări corespunzătoare. 

Trama stradală existentă a satului Bogdănești are următoarele caracteristici: 

≈ Configuraţia în plan: satul este dezvoltat aproape echilibrat, de o parte şi de alta în lungul 

drumului județean DJ 155A, cu uliţe paralele şi perpendiculare pe traseul acestui drum.  

≈ Ierarhizare: 

 există în această tramă o arteră principală constituită din DJ 155A care vine 

dinspre DN 2 – DN 15C – Vadu Moldovei, străbate satul Bogdănești şi se îndreaptă 

spre Râșca și una secundară DC 13 care vine dinspre Baia, străbate satul 

Bogdănești și se îndreaptă spre Boroaia; 

 restul străzilor (uliţe) sunt de acces la locuinţele individuale şi sunt mai înguste în 
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general (au un profil redus). 

≈ Natura îmbrăcăminţilor şi starea tehnică: 

 DJ 155A - este asfaltat; 

 DC 13 - este asfaltat parțial; 

 celelalte drumuri sunt la fel din pământ şi sunt greu circulabile pe timp 

nefavorabil; 

 Deplasarea pe aceste drumuri se face preponderent pe jos dar și cu cu mijloace de 

transport private. Există 4 stații de autobuz amenajate la DJ 155A pentru cursele de transport 

public. Legăturile rutiere cu celelalte localităţi sunt asigurate prin intermediul DJ 155 A și DC 13. 

S-au realizat lucrări de modernizare prin aplicarea de îmbrăcăminte bituminoasă ușoară la 

drumurile de interes local din comuna Bogdănești. Proiectul prevede modernizarea a 3 km de 

drumuri, fondurile fiind asigurate de la bugetul local - 2.350. 000 lei. În acest moment stadiul de 

realizare este de 48 %. 

 

Rețeaua de căi de comunicație ferate din comuna Bogdăneşti 

Pe teritoriul comunei nu există căi ferate. Cea mai apropiată stație de cale ferată se află la 

Fălticeni (15 km). 

 

3.3. Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării PUG 

 

 

 

 

3.3.1. Riscurile naturale 

Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le degradează, 

sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi importante pagube 

materiale, uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti.  

Clasificarea riscurilor 

1. Riscuri naturale (hazardele naturale):  

 riscuri climatice: furtuni, tornade, secetă, inundaţii, îngheţ, avalanşe;  

 cutremure şi erupţii vulcanice;  

    Neimplementarea PUG reprezintă de fapt menţinerea situaţiei actuale. Ca urmare 

impactul asupra mediului se va accentua, iar calitatea factorilor de mediu va cunoaşte o 

degradare continuă. 
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 riscuri geomorfologice: alunecări de teren, tasări de teren, prăbuşiri de teren;  

 riscuri cosmice: căderi de obiecte din atmosferă (cosmos), asteroizi, comete;  

 riscuri biologice: epidemii, epizootii, zoonoze;  

2. Riscuri tehnologice şi industriale (hazarde antropice):  

 accidente cauzate de muniţie neexplodată sau arme artizanale, 

 accidente nucleare, chimice şi biologice,  

 accidente majore pe căile de comunicaţii,  

 incendii de mari proporţii,  

 eşuarea sau scufundarea unor nave,  

 eşecul utilităţilor publice,  

 avarii la construcţii hidrotehnice,  

 accidente în subteran,  

 prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii sau amenajări. 

Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare măsură, atenuate. La 

nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu este posibil de prevăzut exact timpul lor de 

producere, se poate determina destul de precis locul unde ele se vor produce, în fapt, cu excepţia 

cutremurelor, celelalte sunt previzibile cel puţin cu câteva ore înainte. Se ştie, spre exemplu, care 

sunt zonele inundabile, zonele de mare seismicitate (gradul 7 şi peste) sau cele cu alunecări. Acest 

lucru poate permite adoptarea de măsuri eficiente de protecţie. 

Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 cu modificările şi completările ulterioare, aprobă 

Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural. În înţelesul 

acestei legi, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un 

potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, 

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

obiectul legii zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. 

Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice. 

De asemenea, conform legii, în zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate 

astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, 

realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi 

intervenţie împotriva dezastrelor. Finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în vederea elaborării 

hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi lucrărilor de prevenire şi 
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atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor 

Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, din bugetele 

locale, precum şi din alte surse legal constituite. Lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor 

naturale constituie cauză de utilitate publică. Priorităţile privind finanţarea şi executarea hărţilor 

de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, la 

propunerea consiliilor judeţene. 

Nu există un studiu special pentru inventarierea și delimitarea zonelor cu riscuri naturale 

din teritoriul comunei Bogdănești, în conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 

 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural. datele 575/14.11.2001

prezentate în continuare sunt preluate din Memoriul general pentru PUG al comunei Bogdăneşti, 

întocmit de SC URBATECH SRL Iaşi. 

 

Categoriile de riscuri relevante pentru PUG al comunei Bogdănești sunt următoarele: 

1. Riscul de inundaţii 

Pentru judeţul Suceava inundaţiile constituie principalul hazard generator de pagube şi de 

situaţii de urgenţă. Hazardele hidrologice sunt favorizate de marea densitate a reţelei hidrografice, 

de condiţiile climatice specifice şi de activitatea umană (construcţii în zone inundabile, 

subdimensionări constructive ale podurilor, neîntreţinerea albiilor, şi podeţelor etc). La acestea se 

adaugă unele condiţii de alimentare, parametrii morfogenetici şi morfometrici ai bazinelor 

hidrografice (suprafaţă, fragmentarea reliefului, altitudinea medie, forma, pantele, gradul de 

împădurire etc.) care determină durata, debitele şi volumele maxime ale viiturilor. 

Hazardele hidrologice caracteristice judeţului Suceava, în special viiturile şi inundaţiile, dar 

şi frecventele scurgeri pe versanţi se produc în contextul unor precipitaţii bogate care cad într-un 

interval scurt de timp.  

În PATJ Suceava, comuna Bogdănești este menționată în lista localităților din județ cu 

inundații pe cursuri de apă, dar nu cu frecvență mare.  

 

 

 

 

 

 

http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
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Inundații în județul Suceava – sinteză *Sursa: PATJ Suceava 

Conform informaţiilor furnizate de către Primăria Bogdănești zonele inundabile se regăsesc 

în special pe malul drept al părăului Râșca. Cele mai afectate porțiuni de teren din cauza 

inundațiilor sunt zona Secătura (mal stâng al părăului Râșca), zona Tufă, zona Porcos și zona Matei. 

Aceste zone, în care se găsesc și locuințe, sunt afectate la creșterea bruscă a debitului de apă al 

părăului Râșca. 

 

Zonă inundabilă - Porcos 

Comuna 

Bogdănești 
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Recent s-au luat măsuri specifice de combatere a fenomenului de inundare prin realizarea 

de lucrări de îndiguire a zonelor afectate. Pe teritoriul comunei există lucrari hidrotehnice 

terminate care însumează 9500 ml de dig pe malul stâng din punctul Axinte Mircea până la 

confluenţa pârâului Râșca cu râul Moldova și 4300 ml mal drept de la confluenţa pârâului 

Bogdăniţa până la vărsarea pârâului Râşca în râul Moldova, din care pe raza comunei sunt 4200 ml. 

În acest sens, prin PUG se propun următoarele măsuri pentru zonele limitrofe cursurilor de 

apă cu potenţial de inundaţii: 

 reconstrucţia vegetaţiei, replantare cu arbori pentru fixarea stratului de pământ 

 eliminarea efectului de eroziune la baza versantului prin lucrări hidrotehnice pe cursul 

pâraielor şi torenţilor din zonă; 

 executarea de lucrări de stabilizare a zonei (ziduri de sprijin, drenuri, etc); 

 amenajarea terenului prin nivelare şi drenare a apelor (pentru întreaga zonă delimitată); 

 efectuarea lucrărilor de regularizare, consolidări de mal contra eroziunii apelor; 

 regularizarea sau atenuarea efectului de acţiune torenţiala a apei (baraje de atenuare a 

efectului torenţial);  

 realizarea studiilor geotehnice cu calculul stabilităţii versantului la încărcările suplimentare 

create pentru amplasarea constructiilor; 

 nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură (şanţuri adânci, platforme, taluze 

verticale, umpluturi); 

 se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de sprijin care vor fi 

betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 

 dirijarea apelor din precipitaţii prin rigole bine dimensionate şi dirijate astfel încât să nu 

producă eroziuni pe suprafaţa versantului; 

 depozitarea pământului sau a materialelor pentru construcţie se va face astfel încât să nu 

afecteze vegetaţia actuală fixată pe sol; 

 talpa fundaţiilor se va aşeza pe roca de bază sau imediat sub o posibil suprafaţă de 

alunecare calculate. 

2. Riscul privind alunecările de teren 

Stabilitatea terenurilor depinde de interacţiunea factorilor permanenţi, favorizanţi şi 

temporari agravanţi, declanşatori, care influenţează, sau nu, apariţia şi dezvoltarea alunecărilor de 

teren. Factorii permanenţi sunt reprezentaţi prin condiţiile geologice, geomorfologice, structurale, 
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iar cei temporari prin condiţiile hidrologice şi climatice, hidrogeologice, seismice, silvice şi 

antropice. 

În PATJ Suceava comuna Bogdănești este menționată în lista localităților din județ care 

dețin suprafețe de teren de dimensiuni apreciabile cu probabilitate medie-mare de producere a 

alunecărilor de teren. 

Alunecări de teren în județul Suceava - sinteză 

 
*Sursa: PATJ Suceava 

În partea de sud a localității Bogdănești, în preajma cătunului Bogdăneasa s-au înregistrat 

alunecări de teren, însemnând fenomene de deplasare a terenului în pantă, declanșat de 

înmuierea stratului impermeabil (argila) din fundament, îndeosebi în urma ploilor îndelungate. 

Acestea au fost localizate pe terenurile dealurilor Bălău și Pavel, dealuri care sunt lipsite pe alocuri 

de covorul vegetal. În partea superioară, masa alunecată a solului prezintă rupturi (râpa de 

desprindere), iar în partea inferioară, materialul se încalecă, dând naștere la un relief vălurit. 

Comuna Bogdăneşti este afectată de alunecările de teren în zonele Ţiglău, Coasta Izvor, Porcus. 

Sunt afectate 13 locuinţele în care locuiesc 54 persoane.  De asemenea, este afectată o suprafaţa 

de 20 ha de păşune. Aceste alunecări sunt active în prezent şi se pot extinde dacă condiţiile 

favorizează acest lucru.  

Comuna 

Bogdănești 
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Având în vedere costul foarte ridicat al unor eventuale lucrări de de înlăturare a efectelor 

alunecărilor de teren, al lucrărilor de consolidare a versanţilor, etc., pe de o parte, dar şi pagubele 

materiale şi umane ce se pot produce pe de altă parte este necesară derularea unui program 

raţional de măsuri de protecţie a zonelor construite împotriva alunecărilor de teren. Prin urmare, 

se impune microzonarea perimetrelor construite şi zonelor adiacente acestora, din punct de 

vedere al potenţialului de producere a alunecărilor, prin întocmirea unor hărţi de risc la alunecare 

a versanţilor, la scări de detaliu (1:5000) sau chiar mai mari.  

Pentru prevenirea fenomenelor de instabilitate a terenurilor, prin PUG se propun 

următoarele măsuri: 

 respectarea normativelor în vigoare, în special pe cele care reglementează 

întocmirea documentaţiilor geotehnice pentru proiectare; 

 monitorizarea fenomenelor de instabilitate cunoscute, cu mijloace fizice şi 

topografice; 

 realizarea unui plan care să evidenţieze raportul cost/beneficiu în ceea ce priveşte 

tratarea fiecărei zone afectate de alunecări de teren; 

 racordarea obligatorie a gospodăriilor din zonele afectate la sistemul colector, după 

executarea lucrărilor de infrastructură; 

 verificarea sistemului de alimentare cu apă; 

 drenarea apelor meteorice. 

3. Riscul seismic 

Seismicitatea zonei este influenţată de cutremurele de "tip moldavic" cu hipocentrul în 

zona Vrancea, la adâncimi de 90 ÷ 130 km. În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe 

scara Richter în zona Vrancea, există pericolul unor avarii la locuinţele cu vechime mai mare şi 

construite din chirpici sau alte materiale cu rezistenţă mai slabă. Pot fi afectate un număr de 4 

construcţii în care locuiesc 11 persoane. 

Caracteristicile macroseismice ale principalelor localități din județul Suceava 

Localitate Tc(sec) ag pentru IMR = 225 ani 

Fălticeni 0,7s 0,20 g 

 

După Normativul P100/1992 regiunea este încadrată din punct de vedere al perioadelor de 

colț, în zona cu Tc = 0,7  și în zona seismică de calcul E cu un coeficient Ks = 0,20, ceea ce este 

echivalent cu gradul VII - VIII grade MKS. 
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Prin însumarea şi centralizarea valorilor pentru fiecare U.A.T. din judeţul Suceava s-a 

stabilit următoarea ierarhie: 

- cu punctajul 0 şi 1 – risc scăzut 

- cu punctajul 2 şi 3 – risc mediu 

- cu punctajul 4 – risc mare 

Nr. 

crt. 
Municipii/orașe/comune 

Hazard la 

cutremure 

Hazard la 

alunecări 

Hazard la 

inundații 
Punctaj 

24 Bogdănești 1 0 1 2 

 

4. Riscuri tehnologice şi industriale (hazarde antropice) 

 Riscurile antropice sunt acele activităţi şi creaţii umane ce pot genera la un moment dat 

pericole pentru viaţa omului şi pentru mediul înconjurător. În acestă categorie intră accidente, 

declanşate de om cu sau fără voia sa, legate de activităţile industriale, cum sunt: exploziile, 

scurgerile de substanţe toxice, poluarea accidentală, etc. Aceste riscuri sunt mai frecvente în 

industriile chimică şi metalurgică, cauzate de emisiile de substanţe nocive în procesul de producţie 

şi a cantităţilor mari de deşeuri care afectează mediul.  

Pe teritoriul comunei Bogdăneşti şi în zona învecinată nu există obiective cu astfel de 

potenţial. Pot să apară accidente chimice cu efecte deosebite în urma evenimentelor pe căile de 

comunicaţii, a mijloacelor care transportă substanţe chimice, care eliberate în atmosferă pot 

produce pagube materiale şi umane. 

5. Riscuri de incendii de pădure 

Incendiile de pădure reprezintă arderi autoîntreţinute, care se desfăşoară fără control în 

timp şi spaţiu în fondul forestier şi care pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi imense pagube 

materiale nu numai pădurilor ci şi comunităţilor învecinate acestora. Ele necesită o intervenţie 

operativă şi eficientă în care sunt implicate importante forţe şi mijloace în scopul întreruperii 

procesului de ardere şi pentru lichidarea consecinţelor acestuia.  

Pe raza comunei Bogdăneşti sunt 32 ha de vegetatie forestieră. 

6. Riscuri de poluare a apelor 

Poluarea apelor pe raza comunei Bogdăneşti se poate face cu rumeguş rezultat în urma 

procesului tehnologic al gaterelor şi care este depozitat necorespunzător. Pârâul Râşca este unicul 

curs de apă care traversează comuna şi care poate fi poluat. Riscul este mai mare primăvara, 

toamna şi pe timpul ploilor torenţiale când debitul pârâului Râşca este suficient pentru a asigura 

apa de la izvoare până la revărsarea sa în râul Moldova. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
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7. Riscuri biologice 

Pe raza comunei Bogdăneşti pot să apară epizootii în special la 3 stâne 1000 oi organizate 

pe raza comunei, precum şi la crescătorii particulari de animale. 

Neimplementarea PUG al comunei Bogdănești presupune lipsa de intervenţie în zonele cu 

potenţial de risc natural actual, lipsa de strategii şi măsuri privind riscurile naturale, şi o evoluţie 

defavorabilă prin accentuarea problemelor existente în prezent.   

 

3.3.2. Atmosfera 

Calitatea aerului este afectată prin gestionarea necorespunzătoare a activităţilor antropice 

cu potenţial poluator.  

Sursele de poluare a aerului în perimetrul comunei Bogdăneşti sunt:  

≈ agricultură, dejecţii - oxizi de azot, mirosuri neplăcute; 

≈ fermentaţii (descompunerea materiilor organice vegetale şi animale) – emisii de CH4; 

≈ arderea combustibililor solizi, incendierea maselor vegetale – emisii de CO2, 

suspensii; 

≈ trafic rutier - emisii de CO, CO2, praf, pulberi. 

Problemele de mediu care afectează în prezent calitatea aerului în comună sunt generate 

în special de lipsa platformelor de gunoi ecologice, nepracticarea colectării selective a deşeurilor şi 

inexistenţa zonelor cu plantaţie de protecţie pentru zonele de locuit. 

Emisiile rezultate din arderea necontrolată şi din procesele de fermentaţie a deşeurilor, 

mirosurile şi impactul vizual inestetic afectează calitatea vieţii locuitorilor din zonă. Aceste carenţe 

au un impact negativ atât asupra sănătăţii populaţiei, cât şi a mediului depreciind calitatea aerului. 

Gunoiul de grajd şi dejecţiile animaliere lichide sunt depozitate temporar necorespunzător 

în incinta gospodăriilor individuale, apoi sunt transportate pe câmp unde sunt utilizate ca 

fertilizator al solului.  

În situaţia neimplementării PUG situaţia existentă va persista, iar calitatea aerului în zonă 

va fi depreciată în continuare. Administraţia locală va subordona modalitatea de gestionare a 

deşeurilor la nivel comunal, conform Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Suceava, masterplan care va fi conform cu legislaţia specifică în vigoare. PUG recomandă ca 

măsură prioritară implementarea proiectului de gestionare conformă a deşeurilor. 

Circulaţia rutieră reprezintă o sursă de zgomot pentru zonele locuite şi o sursă de 

impurificare a aerului cu gaze de eşapament şi pulberi, în special pentru zonele ce mărginesc 

drumurile fără îmbrăcăminte asfaltică. Având în vedere direcţia de dezvoltare a transporturilor la 
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nivel judeţean, se preconizează o intensificare a traficului şi în mediul rural. În acest sens trebuie 

prevăzut şi un plan de modernizare a drumurilor la nivel local. 

Intensificarea traficului fără o infrastructură şi măsuri de protecţie adecvate, va conduce la 

o creştere a emisiilor în atmosferă şi a nivelului de zgomot cu consecinţe nocive asupra stării 

mediului. Consiliul local al comunei Bogdăneşti are în vedere derularea unor proiecte de extindere 

a lucrărilor de amenajare şi modernizare a drumurilor din teritoriu, care prin implementare vor 

asigura aplicarea măsurilor prevăzute prin PUG. 

 În situaţia neimplementării PUG transporturile publice vor rămâne la stadiul actual, 

inclusiv emisiile de noxe. 

 

3.3.3. Resursele de apă 

Calitatea apei de suprafață și cea din subteran se încadrează în parametrii normali. 

Calitatea apei este afectată de deversările de ape uzate menajere și industriale, activitățile din 

agricultură și de poluarea generată de platformele de deșeuri. În județul Suceava, în general apa 

este poluată cu substante organice.   

 Principalele surse de poluare sunt: 

≈ evacuările de efluenți insuficient epurați din stațiile de epurare municipale și 

industriale; 

≈ platformele industriale; 

≈ depozitele de deșeuri municipale și industriale; 

≈ poluanții generați din agricultură (nutrienți), deșeuri generate în gospodării, deșeuri 

provenite din construcții. 

Sursele de poluare ale apei din subteran includ: 

≈ infiltrații de apă uzată de la rețelele de canalizare (conducte sparte, racorduri 

neetanșe, guri de canal corodate) și alte structuri ale rețelei; 

≈ infiltrații din depozitele de deșeuri municipale și industriale care nu au sisteme de 

colectare corespunzatoare a levigatului; 

≈ poluări accidentale provenite din activitățile industriale.  

În prezent întreaga comună, respectiv localitatea Bogdăneşti, dispune de un sistem 

centralizat de alimentare cu apă. În comună s-au realizat lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative. 

O parte a populaţiei se mai aprovizionează însă cu apă potabilă din fântâni proprii. Aceste sunt în 

general fără protecţie sanitară şi în perioadele secetoase rămân cu puţină apă sau seacă.  

Comuna Bogdăneşti nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Apelele uzate 
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menajere rezultate din gospodării sunt evacuate direct la sol, infiltrându-se în pânza freatică de 

mică adâncime, cu influenţe nefavorabile asupra calităţii fizico-chimice şi bacteriologice a apei din 

fântâni, a factorilor de mediu (solul şi subsolul, aerul) şi asupra sănătăţii oamenilor. 

Impurificarea apelor de suprafaţă este cauzată de lipsa protecţiei de-a lungul albiilor, a 

lipsei delimitării proprietăţilor particulare de-a lungul cursurilor de apă, amplasării grajdurilor în 

general în apropierea pâraielor şi a inexistenţei unui sistem centralizat de gestionare a deşeurilor, 

situaţii favorabile pentru depozitarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor animaliere pe malurile 

apelor. 

Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor freatice are impact negativ asupra sănătăţii 

populaţiei din zonă, iar din punct de vedere ecologic are efect asupra biodiversităţii ecosistemelor 

acvatice. 

În strategia PUG al comunei Bogdăneşti sunt prevăzute proiecte ca: amenajarea 

corespunzătoare a teritoriului intravilan şi extravilan al comunei, menţinearea în stare de 

funcţionare a sistemului centralizat de alimentare cu apă, realizarea sistemului de canalizare 

pentru colectarea apelor uzate şi a unei staţii de epurare a acestora, gestionarea centralizată a 

deşeurilor, descrise detaliat în capitolul „Relaţia PUG cu alte planuri şi programe”, lucrări de 

regularizare şi consolidare a malurilor cursurilor de apă. Aceste măsuri vor duce la eliminarea 

disfuncţionalităţilor existente în prezent.  

Neimplementarea PUG va avea ca efect menţinerea condiţiilor prezente şi agravarea în 

timp a impactului acestora.  

 

3.3.4. Solul 

Contaminarea solului se produce prin infiltrarea diverşilor poluanţi de la suprafaţă.  

Calitatea solului poate fi afectată prin următoarele activitaţi umane: 

≈ depozitarea neconformă de deşeuri menajere (în comună nu s-a amenajat niciun 

depozit controlat de reziduuri solide); 

≈ deversarea accidentală a dejecţiilor zootehnice în condiţiile nefuncţionării 

corespunzătoare a platformelor de stocare; 

≈ administrarea haotică de substanţe chimice în agricultură. 

Degradarea solurilor din comună poate fi determinată de un complex de fenomene 

naturale: 

≈ eroziuni de suprafaţă şi de adâncime; 

≈ exces de umiditate şi inundaţii accidentale; 
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≈ compactare, etc. 

Aceste fenomene sunt rezultatul acţiunii unui complex de condiţii între care se stabilesc 

legături de interdependenşă:  

≈ activităţi umane din trecut (desţeleniri, defrişări, tehnici agricole înapoiate) şi 

actuale: tehnici agricole necorespunzătoare pe terenuri în pantă neîntreţinerea 

lucrărilor de îmbunatăţiri funciare, desţelenirea unor versanţi cu risc de alunecare, 

de eroziune, dezafectarea de acumulări piscicole); 

≈ factori naturali: ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic, regimul 

ploilor, caracterul torenţial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu vegetaţie în 

special arborescentă. 

Poluarea fizică şi chimică a solurilor poate avea următoarele consecinţe:  

≈ scăderea potenţialului productiv, prin limitarea sau anularea calităţilor 

≈ biologice de fertilitate; 

≈ ocuparea neraţională a unor terenuri; 

≈ scoaterea unor terenuri din circuitul productiv; 

≈ schimbări ale modului de folosinţă. 

Distribuţia în teritoriu a problemelor legate de sol, evidenţiază: 

≈ zone cu soluri degradate prin eroziuni de suprafaţă, localizate pe versanţi cu 

înclinări mici şi medii ; 

≈ zone cu soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în şesuri. 

Aceste carenţe au repercursiuni asupra stării mediului în general, a sănătăţii populaţiei şi a 

peisajului. 

În cazul neimplementării PUG calitatea solului va suferi o continuă degradare iar riscurile 

generate de cauzele care determină în prezent degradarea solurilor vor creşte şi vor avea 

consecinţe grave asupra calităţii solurilor. 

 

3.3.5. Flora, fauna şi rezervaţiile naturale 

Dintre speciile de plante şi animale enumerate în capitolul care conţine descrierea florei şi 

faunei comunei Bogdăneşti, o parte figurează în anexele 2, 4 şi 5 ale Directivei Habitate - Directiva 

Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei 

sălbatice adoptată la 21 mai 1992. Acestea conţin specii de plante şi animale de interes comunitar 

a căror conservare necesită desemnarea zonelor speciale de habitate, specii de animale şi plante 

de interes comunitar care necesită o protecţie strictă şi specii de plante şi animale de interes 

http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a2
http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a2
http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a4
http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a4
http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a5
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comunitar a căror prelevare din natură şi exploatare sunt susceptibile de a face obiectul măsurilor 

de management.  

 Vegetația naturală din pajiști și păduri, precum și biotopurile caracteristice acestora au fost 

influențate de diverse activități umane: defrișări, desteleniri, lucrări hidrotehnice și ameliorative, 

chimizarea agriculturii, vânatul, pescuitul și pășunatul excesiv. 

Pădurile mai întinse în trecut, aparţin în mare măsură grupei a II-a funcţionale, adică păduri 

cu rol de protecţie - subgrupa de protecţie - subgrupa de protecţie a solului. 

În general calitatea pădurilor este bună. 

Pajiştile naturale reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost diminuate în timp şi înlocuite 

treptat cu culturi agricole. 

Modificările faunei în urma intervenţiilor umane: 

≈ restrângerea arealelor; 

≈ modificarea componenţei şi a posibilităţilor de habitat; 

≈ reducerea numerică a unor specii de animale (mai ales cele cu valoare cinegetică). 

În aceste condiţii, totuşi fauna se menţine în limitele optime.  

Menţinerea situaţiei actuale privind activităţile antropice, gestionarea deşeurilor şi a apelor 

uzate, afectează echilibrul ecologic al habitatelor naturale terestre şi acvatice care se află în zonă. 

Există riscul creşterii ponderii speciilor antropofile şi oportuniste, în defavoarea celor sălbatice, cu 

rol important în economia naturii. 

Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se suprapune o suprafaţă care aparţine Sitului Natura 

2000 ROSCO0365 „Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi”, localizată în partea de nord a comunei. 

Din întreaga suprafaţă a sitului, 1 % se află pe teritoriul comunei Bogdăneşti. 

 

 

 

 

 

 Deprecierea calităţii mediului determină dispariţia unor specii valoroase.  

În cazul neimplementării PUG deşeurile vor fi în continuare depozitate la întâmplare sau 

în condiţii neconforme, apele uzate vor fi evacuate direct pe sol sau în cursurile de apă, fără o 

epurare prealabilă, ajungând să modifice din punct de vedere fizico-chimic şi biologic biotopul 

ecosistemelor terestre şi acvatice.  

Prin PUG sunt prevăzute măsuri de protecţie pentru menținerea habitatelor naturale din 

zonele respective. Se vor respecta prevederile legislative privind regimul ariilor naturale protejate şi 

prevederile Planului de Management pentru situl Natura 2000: ROSCO0365 „Râul Moldova între 

Păltinoasa şi Ruşi”. 

http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a5
http://www.pronatura.ro/legi/habitate.htm#a5
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3.3.6. Sănătatea populaţiei 

Lipsa sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate, gestionarea 

neconformă a deşeurilor, prezenţa deşeurilor menajere în vecinătatea apelor de suprafaţă, sunt 

factori care favorizează dezvoltarea microorganismelor patogene. Acestea pot avea efect direct 

asupra locuitorilor comunei prin potenţialul infecţios sau pot crea mediu prielnic proliferării 

speciilor de insecte, păsări şi rozătoare responsabile de transmiterea bolilor contagioase. 

Neimplementarea PUG al comunei Bogdăneşti presupune conservarea şi amplificarea 

fenomenului existent în prezent, cu impact negativ semnificativ asupra stării de sănătate a 

populaţiei. 
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Capitolul 4: PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU 
IMPLEMENTAREA P.U.G BOGDĂNEȘTI 

 

 

Problemele de mediu rezultă în general din interacţiunea activităţilor umane cu mediul 

înconjurător. Având în vedere că în comuna Bogdănești activităţile umane constau în activităţi 

edilitar-gospodăreşti, agricultură, silvicultură, circulaţie în transporturi, toate desfăşurându-se la 

un nivel scăzut de tehnologizare, aceste activităţi se integrează în mediul natural fără a produce 

modificări profunde ai parametrilor fizico - chimici sau hidrologici. 

Cele mai importante modificări ale mediului natural sunt cele determinate de fenomenele 

fizice naturale: eroziuni de suprafaţă - torenţiale, exces de umiditate şi indundaţi, etc., care 

determină degradări ale solului. 

 

1. CALITATEA ATMOSFEREI 

Sursele locale cu caracter temporar-accidental (intermitent) reprezentate de sistemele de 

ardere pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, generează gaze şi pulberi 

specifice, mai ales în sezonul rece. 

În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare. Nu 

sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului.  

 Apreciem totuşi că emisiile sunt reduse şi se diminuează prin procesele de dispersie şi 

reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în consecinţă nu au loc efecte vegetative. 

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice cu 

impact semnificativ asupra mediului, pe teritoriul administrativ al comunei sau în imediata 

vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier scăzut, în special pe arterele de circulaţie secundare. 

Intensitatea traficului auto pe artera principală este moderată, în consecinţă, se pot genera 

nivele mai ridicate de zgomot pe DJ 155A, care pot influenţa negativ zonele de locuinţe din 

imediata vecinătate.  

 Pentru teritoriul administrativ al comunei Bogdănești principalele surse de emisii sunt 

determinate activităţi care se încadrează în patru mari domenii: 

≈ activităţi social - culturale 

≈ activităţi economice şi prestări servicii; 

≈ activităţi specifice desfăşurate în gospodăriile populaţiei şi anexele acestora; 

≈ activităţi diverse. 
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Domenii de activitate Categorii de noxe Tipul şi modul de 
emisie 

Factorii de mediu afectaţi 

I. Activităţi social - culturale 

- unităţi ale 

administraţiei publice 

locale, poliţie, şcoli 

gaze provenite din 
încălzire; 

emisii în perioada 
rece a anului,  din 
surse staţionare. 

- aerul prin noxe provenite de la 
încălzire, 

- unităţi de sănătate 
publică (cabinet 
medical, farmacii) 

deşeuri  specifice (solide şi 
ape uzate); 
 

emisii permanente de 
ape uzate; 

- apele subterane şi de 
suprafaţă – prin evacuarea 
apelor menajere direct în 
mediu. 

gaze provenite din arderea 
combustibililor  

emisii în perioada 
rece a anului, din 
surse staţionare. 

- aerul prin noxe provenite de la 
încălzire, 

- unităţi culturale şi de 
cult  (biserici, etc)  

diverse deşeuri (solide şi 
ape uzate)  

emisii permanente 
şi/sau  temporare  

- apele subterane şi de 
suprafaţă – prin evacuarea 
apelor menajere direct în 
mediu. 

gaze provenite din arderea 
combustibililor  

emisii în perioada 
rece a anului, din 
surse staţionare 

- aerul prin noxe provenite de la 
încălzire, 

II. Activităţi economice 

agricultură deşeuri diverse (solide, ape 
uzate, gaze de eşapament)  

emisii permanente 
şi/sau temporare, în 
funcţie de perioadă 
din surse staţionare 
şi/ sau mobile 

- apele subterane şi de 
suprafaţă – prin evacuarea 
apelor menajere direct în 
mediu; 

- aerul – prin mirosuri 
degajate de fermentarea 
gunoiului de grajd sau 
arderea unor deşeuri şi gaze 
de eşapament. 

agenţi economici  
(industrie locală, şi 
prestări de servicii) 

deşeuri diverse (solide, ape 
uzate, gaze de eşapament)  

emisii permanente 
şi/sau temporare, în 
funcţie de perioadă 
din surse staţionare 
şi/ sau mobile 

- solul prin lipsa unui sistem de 
management al deşeurilor 
solide; 

- apele subterane şi de 
suprafaţă – prin evacuarea 
apelor menajere direct în 
mediu; 

gaze provenite din arderea 
combustibililor  

emisii în perioada 
rece a anului, din 
surse staţionare 

- aerul prin noxe provenite de la 
încălzire, 

III. Activităţi din gospodăriile individuale 

agricultură şi 
zootehnie  

Diverse deşeuri solide 
(cadavre de animale, 
resturi de plante, dejecţii, 
etc.)  şi ape uzate, 

temporar în funcţie 
de activităţile 
caracteristice fiecărei 
perioade a anului. 

- solul prin lipsa unui sistem de 
management al deşeurilor 
rezultate din agricultură şi 
depozitarea acestora în 
spatele curţilor; 

- apele subterane şi de 
suprafaţă – prin evacuarea 
apelor menajere direct în 
mediu; 
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Domenii de activitate Categorii de noxe Tipul şi modul de 
emisie 

Factorii de mediu afectaţi 

activităţi casnice diverse deşeuri solide 
(detergenţi, uleiuri, 
solvenţi pentru vopsea, 
dejecţii umane, hârtie, 
PET-uri etc.)  şi ape uzate 

temporar în funcţie 
de activităţile 
caracteristice fiecărei 
perioade a anului. 

- apele subterane şi de 

suprafaţă – prin evacuarea 

apelor menajere direct în 

mediu; 

gaze provenite din arderea 
combustibililor  

emisii în perioada 
rece a anului, din 
surse staţionare 

- aerul prin noxe provenite de la 
încălzire, 

 

În prezent comuna Bogdănești nu este alimentată cu gaze naturale. Ca răspuns la problema 

de mediu, prin PUG s-au propus înființarea unui de alimentare cu gaze naturale. 

O altă sursă de poluare a aerului este antrenarea pulberilor de pe drumurile neasfaltate.  

Măsuri de prevenire și reducere a poluării aerului încluse în PUG Bogdănești 

≈ înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale. Astfel, se va reduce utilizarea 

combustibilului solid – lemn, care produce mai multe emisii decât gazul metan; 

≈ asfaltarea drumurilor din comună în vederea reducerii emisiilor de pulberi; 

≈ pe toată perioada lucrărilor de execuție destinate dezvoltării și modernizării comunei 

Bogdănești se va urmări adoptarea tuturor măsurilor necesare diminuării emisiilor de 

pulberi, zgomot sau vibrații. În acest sens, materialele de construcții pulverulente se 

vor manipula în așa fel încât să se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi 

antrenate de curenții atmosferici. De asemenea, se vor lua măsuri pentru evitarea 

disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumului; 

≈ se va avea în vedere amenajarea de platforme speciale necesare depozitării 

materialelor, a utilajelor și deșeurilor;  

≈ activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic și se va 

urmări o umectare mai intensă a suprafețelor;  

≈ se va realiza o verificare periodică a utilajelor și mijloacelor de transport în ceea ce 

privește nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament și vor fi 

puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;  

≈ asigurarea funcționării eficiente a serviciului de colectare și transport a deșeurilor 

menajere;  

≈ respectarea codului bunelor practici agricole în activitatea de fertilizare a terenurilor cu 

îngrășăminte; 

≈ adoptarea măsurilor în vederea diminuării impactului/disconfortului generat de trafic;  
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≈ realizarea spațiilor verzi de protecție între zonele de locuit și unitățile economice care 

să absoarbă noxele, precum și spații verzi de aliniament în lungul arterelor importante 

de circulație; 

≈ dotările care produc mirosuri dezagreabile (platforme pentru depozitarea deșeurilor 

menajere, platforme pentru depozitarea și fermentarea dejecțiilor de la sectoarele 

zootehnice, cimitirele etc.) se vor amplasa la minim 50 m de locuințe și funcțiunile 

complementare și vor fi prevăzute cu plantații de aliniament pe perimetrul acestora. 

 

2. CALITATEA APELOR 

 Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element 

indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de 

energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. 

 Elementele de calitate fizico-chimice generale suport pentru elementele biologice, 

necesare în evaluarea starii ecologice a corpurilor de apǎ sunt:  

≈ condiţii termice: temperatură apă, temperatură aer; 

≈ nutrienţi: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total, N Kjeldahl, N total; 

≈ starea acidifierii: pH, alcalinitate;  

≈ condiţii oxigenare: oxigen dizolvat, grad saturație oxigen, CBO5, CCOCr, CCOMn, COT, 

COD; 

≈ condiţii de salinitate: reziduu fix, conductivitate.  

 Reţeaua cursurilor de apă de pe teritoriul comunei Bogdănești are ca emisar râul Râșca, 

pentru care nu există secţiune de monitoring. Râul Râșca se varsă în râul Moldova, al cărui curs 

este preluat mai apoi de râul Siret. 

Există o serie de aspecte negative generate de activitaţi umane, care acţionează local şi în 

anumite situaţii asupra apelor: nerezolvarea corespunzătoare a evacuării şi depozitării dejecţiilor 

de la ferme, depozitările întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd, inexistenţa unui 

sistem de canalizare a satelor nerespectarea distanţelor sanitare în jurul surselor de apă, ignorarea 

perimetrelor de protecţie, insuficienţa numărului de platforme de gunoi amenajate corespunzător 

Poluarea apelor de suprafaţă din cauza evacuărilor de ape uzate menajere neepurate/ 

insuficient epurate; poluarea solului şi a apelor subterane cauzată de infiltrarea de ape uzate.  

Comuna Bogdănești nu este echipată cu sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate. 

Colectarea, evacuarea apelor uzate menajere de la locuinţele individulale se realizează local la 
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haznale de tip rural (uscat, nevidanjabilă sau prin descărcare prin incinta proprietarilor) care 

afectează bacteriologic calitatea pânzei freatice. 

De la şcolile generale, Consiliul Local Bogdănești, Căminul Cultural, Poliţie, Cabinete 

medicale, apele uzate sunt colectate în fose septice vidanjabile.  

Ca răspuns la problema de mediu, prin PUG s-au propus înființarea unui sistem centralizat 

de canalizare și a unei stații de epurare. Proiectul a fost realizat de către SC WARESO PROD SRL 

SUCEAVA. În cadrul proiectului s-au analizat diverse soluţii pentru reţelele de canalizare şi staţie de 

epurare a comunei. 

Măsurile de prevenire cu privire la asigurarea protecției calității apei cuprinse în PUG 

Bogdănești:  

≈ toate lucrările ce se vor executa pe ape sau în legătură cu apele se vor face numai în baza 

avizului de gospodărire a apelor conform reglementărilor în vigoare;  

≈ înființarea unui sistem centralizat de canalizare și a unei stații de epurare; 

≈ asigurarea calității apei destinate consumului uman și a alimentării continue cu apă a 

folosințelor și în special a populației prin:  

o sursele, construcțiile și instalațiile de alimentare cu apă potabilă și rețelele de 

distribuție se vor proteja prin instituirea zonelor de protecție sanitară cu regim 

sever și a celor de restricție, conform reglementărilor H.G nr. 930/2005;  

≈ îmbunătățirea calității resurselor de apă la evacuare:  

o conform Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, aglomerările 

urbane cu peste 2000 de locuitori echivalenți va trebui să realizeze instalații de 

canalizare și epurare a apelor uzate;  

o capacitatea sistemului de alimentare cu apă va fi corelată cu capacitatea sistemului 

de canalizare și epurare a apelor uzate;  

≈ reconstrucția ecologică a râurilor, reducerea riscului procedurii de inundații:  

o întreținerea cursurilor de apă regularizate în scopul protecției ecosistemelor 

acvatice;  

o amenajarea podurilor și podețelor;  

o curățarea și întreținerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor 

meteorice;  

o îmbunătățirea managementului luncilor inundabile prin interzicerea amplasării 

construcțiilor în zonele inundabile și evacuarea celor existente;  

o reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție prin lucrări de împădurire, 

acoperire cu vegetație, amenajare torenți;  

o conservarea cursurilor naturale și reducerea lucrărilor de îngrădire a scurgerii 

naturale a cursurilor de suprafață;  

o îmbunătățirea planurilor de acțiune și intervenție în caz de calamități naturale.   
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4. CALITATEA SOLURILOR 

Starea solului rezultă din interacţiunea tuturor elementelor mediului ca suport al întregii 

activităţi umane şi este puternic influenţată de acestea, atât prin acţiuni autropice, cât mai ales ca 

urmare a unor fenomene fizice naturale. Aceste influenţe negative pe care le suportă solul, intră în 

categoriile de poluare şi degradare.  

Problemele solului sunt: 

a) Poluarea solului este generată în principal de următoarele activitaţi umane considerate 

ca surse: 

 depunerea întâmplătoare de deşeuri menajere; 

 deversarea accidentală de dejecţii zootehnice în condiţiile nefuncţionării 

corespunzătoare a platformelor de stocare; 

 administrarea fară discernământ a substantelor chimice folosite în agricultură. 

Dintre acestea, unele deşeuri sunt inerte, altele sunt folosite ca îngrăşământ natural, 

neproducând poluarea solului. 

b) Degradarea solurilor din comună - determinată de un complex de fenomene naturale: 

 alunecări de teren; 

 eroziuni de suprafaţă şi de adâncime; 

 exces de umiditate şi inundaţii accidentale; 

 compactare, etc. 

Aceste fenomene sunt rezultatul unor complexe de condiţii care acţionează de cele mai 

multe ori simultan în interdependenţă. 

 activităţi umane: 

 vechi: desţeleniri, defrişări, tehnici agricole înapoiate; 

 actuale: tehnici agricole necorespunzătoare pe terenuri în pantă neîntreţinerea 

lucrărilor de îmbunatăţiri funciare, desţelenirea unor versanţi cu risc de alunecare, 

de eroziune, dezafectarea de acumulări piscicole; 

 factori naturali: ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic, regimul 

ploilor, caracterul torenţial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu vegetaţie în 

special arborescentă. 

Consecinţele poluării şi degradăriii solurilor: 

a) scăderea potenţialului la productiv, prin limitarea sau anularea calităţilor biologice de 

fertilitate.  

b) ocuparea neraţională a unor terenuri; 
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c) scoaterea unor terenuri din circuitul productiv; 

d) schimbări ale modului de folosinţă. 

Distribuţia în teritoriu a problemelor legate de sol, evidenţiază: 

 zone cu soluri degradate prin alunecări şi eroziuni torenţiale, localizate pe versanţii 

cu pante mari şi medii; 

 zone cu soluri degradate prin eroziuni de suprafaţă, localizate pe versanţi cu 

înclinări mici şi medii ; 

 zone cu soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în şesuri. 

Comuna Bogdăneşti este afectată de alunecările de teren în zonele Ţiglău, Coasta Izvor, 

Porcus . Datorită acestui fapt sunt afectate 13 locuinţele în care locuiesc 54 persoane.  Din cauza 

alunecărilor de teren este afectată o suprafaţa de 20 ha de paşune Aceste alunecări sunt active în 

prezent şi se pot extinde dacă condiţiile sunt favorabile. 

În partea de sud a localității Bogdănești, în preajma cătunului Bogdăneasa s-au înregistrat 

alunecări de teren, însemnând fenomene de deplasare a terenului în pantă, declanșat de 

înmuierea stratului impermeabil (argila) din fundament, îndeosebi în urma ploilor îndelungate. 

Acestea au fost localizate pe terenurile dealurilor Bălău și Pavel, dealuri care sunt lipsite pe alocuri 

de covorul vegetal. În partea superioară, masa alunecată a solului prezintă rupturi (râpa de 

desprindere), iar în partea inferioară, materialul se încalecă, dând naștere la un relief vălurit. 

Zonele în care se semnalează aceste fenomene sunt: zona Gafton, zona Saivane, zona Lazăr și zona 

Bârlibeni. 

În ultimii ani pe teritoriul comunei nu s-au mai produs alunecări de teren.  

Conform informaţiilor furnizate de către Primăria Bogdănești zonele inundabile se regăsesc 

în special pe malul drept al părăului Râșca. Cele mai afectate porțiuni de teren din cauza 

inundațiilor sunt zona Secătura (mal stâng al părăului Râșca), zona Tufă, zona Porcos și zona Matei. 

Aceste zone, în care se găsesc și locuințe, sunt afectate la creșterea bruscă a debitului de apă al 

părăului Râșca. 

Măsurile propuse prin PUG-ul comunei Bogdănești pentru conservarea/ameliorarea 

calității solurilor: 

≈ combaterea proceselor de eroziune și a alunecărilor de teren prin lucrări de consolidare, 

inclusiv prin menținerea și extinderea plantațiilor de protecție, antierozionale, evitarea 

construcțiilor și mișcări de pământ din zonele cu alunecări și combaterea zonelor cu exces 

de umiditate, prin desecări locale. 
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≈ respectarea condițiilor de fundare din studiile geotehnice; se va acorda o atenție deosebită 

sistematizării verticale. 

≈ protejarea solurilor de pe versanții cu pante accentuate prin plantații forestiere cu arbori 

consumatori de apă (salcâm), livezi, benzi înierbate și terasări, precum și captarea și 

drenarea izvoarelor de versant. 

≈ comuna Bogdănești vatransporta deșeurile menajere, în vederea eliminării, conform 

soluției adoptate în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor; 

≈ funcționarea în permanență a unui serviciu de salubrizare la nivelul comunei care să 

asigure, prin surse proprii sau prin contracte cu firme specializate în gestionarea deșeurilor;  

≈ colectarea, preluarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, precum și 

preselectarea și organizarea reciclării deșeurilor; 

≈ asigurarea în permanență a unui spațiu special amenajat de colectare a cadavrelor de 

animale rezultate din activitățile de creștere a animalelor și, prin intermediul unor firme 

autorizate, preluarea, transportul și neutralizarea acestor deșeuri; 

≈ reconstrucția ecologică și economică a zonelor care au fost afectate de depozitarea 

deșeurilor; 

≈ respectarea tehnologiilor de utilizare și tratare a terenurilor cu îngrășăminte chimice; 

≈ utilizarea îngrășămintelor organice din gospodăriile proprii cu evitarea scurgerii în cursurile 

de apă; 

≈ implementarea unor instrumente economice locale a căror aplicare să stimuleze activitatea 

de reciclare și reutilizare a deșeurilor; 

≈ stabilirea de către primărie și aplicarea la nivelul tuturor localităților a unui sistem de 

gestionare a deșeurilor rezultate din construcții și demolări; 

≈ organizarea de campanii de conștientizare a populației despre necesitatea: 

o minimizării cantităților de deșeuri generate, 

o colectării selective a deșeurilor, reutilizării lor (după caz), 

o aplicării metodelor de colectare selectivă a deșeurilor verzi (din gospodării, grădini, 

parcuri, livezi) în vederea compostării și utilizării compostului, pentru atingerea 

țintelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate, conform 

H.G. nr. 349/2005. 

≈ proiectele și lucrările de amplasare a unor activități noi în zone aparținând teritoriului 

administrativ Bogdănești vor ține seama de concluziile studiilor de specialitate privind 

structura și calitatea solurilor din zonele respective. 
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5.CALITATEA FLOREI ȘI FAUNEI 

 

În limitele teritoriale ale comunei Bogdănești există habitate naturale reprezentate de floră 

şi faună sălbatică şi habitate artificiale reprezentate de culturile agricole. Din totalul suprafeţei 

comunei, de 2470 ha, 2112 ha reprezintă teren agricol, deci un procent de 85,50% din teritoriul 

comunei, habitatele naturale având o pondere scăzută. 

 

HABITATELE NATURALE  

Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului, 

determină categoriile de habitate naturale care se află pe teritoriul comunei Bogdănești. 

Datele de mai jos reprezintă rezultatul corelării observaţiilor efectuate în teren cu 

informaţiile obţinute prin consultarea literaturii ştiinţifice de specialitate. Conform informaţiilor 

furnizate de către Primărie, din cele 358 ha de teren neagricol din comuna Bogdănești, 132 ha sunt 

ocupate de păduri, perimetrul silvic reprezentând 36,87% din totalul terenurilor neagricole. 

 

FLORA ŞI VEGETAŢIA SPONTANĂ 

Vegetaţia spontană este reprezentată, in această zonă, prin păduri de stejar pedunculat 

(Quercus robur), in amestec cu alte specii de foioase, terenuri agricole şi pajişti secundare 

stepizate, terenuri agricole şi pajişti (grupări cu Agropyrus repens, Agrostis alba, Alopereus 

pratensis) situate in luncă, alternand cu specii de Salix, Populus, pe alocuri Quercus robur, etc. 

Pădurile de stejar şi gorun in amestec cu alte specii de foioase apar sub formă de petice in 

dreptul localităţilor Dumbrăviţa şi Ioneasa sau la limita administrativă cu comunele 

Preuteşti şi Forăşti. 

Vegetaţia intrazonală de luncă se dezvoltă de-a lungul văii Moldovei, dar şi parţial de-a 

lungul Şomuzului Băii. Solurile neevoluate, aluviale şi umezeala relativă crescută a aerului au 

favorizat apariţia acestor asociaţii vegetale. 

Pe teritoriul comunei Vadu Moldovei există aria naturală protejată Natura 2000 ROSCI0365 

Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi. 

 

FAUNA 

Fauna cuprinde atat elemente caracteristice ale faunei terestre, cat şi celei acvatice. Fauna 

terestră şi-a restrans mult arealul şi numărul de exemplare, in special datorită reducerii 
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suprafeţelor forestiere. Fauna acvatică este intalnită in zona apropiată cursului Moldovei, parţial şi 

a afluenţilor, in iazuri, care asigură condiţii optime animalelor iubitoare de apă. 

Deosebit de importantă pentru aprecierea calităţii apelor Moldovei este prezenţa racului 

de rau (Astacus fluviatilis). 

În luncă trăiesc rozătoarele: popandăul, şoarecele de camp, harciogul, iepurele, dihorul. 

Păsările mai frecvente sunt reprezentate de prigorie, sticlete, graur, ciocarlie, mierlă, porumbel, 

turturică, guguştiuc, pupăză, canepar, sturzul, vrabie, cioară, randunică, lăstun, uliul porumbar, 

cucuveaua, huhurezul mic etc. 

 

DATE EXTRASE DIN FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 

Aria protejată ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi este localizată în județele 

Neamț și Suceava, pe teritoriul comunelor Drăgănești, Baia, Berchișești, Bogdănești, Boroia, Capu 

Câmpului, Cornu Luncii, For ăști, Fântâna Mare, Mălini, Păltinoasa, Râșca, Vadu Moldovei, Valea 

Moldovei și municipiului Gura Humorului,. Situl este amplasat în subprovincia Carpatică, ţinutul 

Carpaţilor Orientali, Districtul marginal estic - culmile de fliş.  

Tabel cu date extrase din formularul standard natura 2000 

1. IDENTIFICAREA SITULUI 

1.1. Tip 1.2. Codul sitului 1.3. Data completării 1.4. Data actualizării 

B ROSCI 0365  2011-01 - 

2. LOCALIZAREA SITULUI 

Longitudine Latitudine 

26.180433 47.419658 

3. SUPRAFAȚA SITULUI 

5303,3000 ha 

4. INFORMAȚII DE ECOLOGIE A SITULUI 

Specii menţionate în Art. 4 al Directivei 2009/147/EC şi în Anexa II a Directivei 92/43/EEC 

Specii  Populaţia  Evaluarea sitului  

G  Cod  
Denumire 

ştiinţifică  
S  NP  T  

Mărime  
Unit  Cat.  Calit.  

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

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

F 1138 
Barbus 

meridionalis 

  
P    P 

 
C B C B 

A 1188 
Bombina 

bombina 

  
P    P 

 
C C C C 

A 1193 
Bombina 

variegata 

  
P    P 

 
C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P    P  C B C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+variegata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+variegata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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F 1146 
Sabanejewia 

aurata 

  
P    P 

 
C B C C 

A 1166 
Triturus 

cristatus 

  
P    P 

 
C B C B 

A 2001 
Triturus 

montandoni 

  
P    P 

 
C C B B 

5. DESCRIEREA SITULUI 

5.1. CLASA DE HABITATE 5.2. ACOPERIRE 

N06 36.70 

N07 0.48 

N12 2.76 

N14 29.69 

N15 3.26 

N16 14.70 

N17 6.64 

N19 4.21 

N23 1.56 

Total 100 

6. CALITATEA ŞI IMPORTANŢA SITULUI 

De importanță ridicată pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus, precum şi mamiferul Lutra lutra. 

7. AMENINŢĂRI, PRESIUNI ŞI ACTIVITĂŢI CU IMPACT ASUPRA SITULUI 

Impact negativ 

7.1. Nivel 

7.2. 

Ameninţări 

şi presiuni 

(cod) 

7.3. Poluare (cod) 
7.4. Interior/exterior 

(inside/outside) 

M C01.01 N O 

H J02.04.01 N I 

M J02.04.01 N O 

H C01.01 N I 

M E04.01 N O 

M E04.01 N I 

8. MANAGEMENTUL SITULUI 

Responsabilitatea implementării planului de management va reveni structurii proprii de administrare 

special constituită, conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010. În prezent nu există 

Plan de management pentru sit. 

 Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0365 

 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+montandoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+montandoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


125 
 

Harta sitului ROSPA0116 

 

 
  

HABITATELE ARTIFICIALE 

  

 În comuna Bogdănești cca. 85,51 % din suprafaţa administrativă reprezintă teren agricol, 

deci deducem potenţialul preponderent agrar al acesteia. 
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Situația fondului funciar în anul 2020 în comuna Bogdănești 

 

Nr. 

crt. 
Folosinţă 

Suprafaţa 

(ha) 
Structura (%) 

1. Suprafaţa totală – din care: 2470 100,00 - 

2.  Terenuri agricole – din care: 2112 85,51 100,00 

2.1  Arabile 1371 55,51 64,91 

2.2  Păşuni 302 12,23 14,30 

2.3  Fâneţe 420 17,00 19,89 

2.4  Vii 0 0,00 0,00 

2.5  Livezi 19 0,77 0,90 

3.  Terenuri neagricole – din care: 358 14,49 100 

3.1  Păduri 132 5,34 36,87 

3.2  Ape 39 1,58 10,89 

3.3  Drumuri 42 1,70 11,73 

3.4  Construcţii 131 5,30 36,59 

3.5  Alte terenuri 14 0,57 3,91 

 Sursa:  Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 

 În cadrul terenurilor agricole, cea mai mare pondere o are terenul arabil (1371 ha - 64,91% 

din total agricol), reprezentând mai mult de jumătate din suprafaţa totală a comunei (55,51%). 

 Activităţile agricole se realizează în gospodării individuale sau în sistem colectiv. 

Măsuri pentru reducerea impactului asupra siturilor naturale protejate 

Prin implementarea planului nu se va afecta integritatea siturilor întrucât:  

≈ nu se reduce suprafața habitatelor și speciilor de interes comunitar;  

≈ nu se produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanță comunitară;  

≈ nu se produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, care 

definesc structura și/sau funcțiile ariei naturale protejate de interes comunitar;  

≈ nu se influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar.  

 Măsuri generale de reducere a impactului la nivelul ariilor naturale protejate 

≈ respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, precum 

și prevederile OUG 195/2005 cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 154/2006 – 

Cap. VIII – Conservarea biodiversității și arii naturale;  
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≈ evaluarea adecvată a proiectelor care pot afecta în mod semnificativ aria, singur sau în 

combinație cu alte planuri sau proiecte, respectiv a potențialelor efecte ce acestea le pot 

avea asupra ariilor naturale de interes comunitar din teritoriul PUG 

≈ titularii de proiecte care pot afecta semnificativ siturile de interes comunitar SPA sau SCI 

vor solicita și vor respecta avizul administratorului/custodelui ariei protejate și al autorității 

de mediu APM;  

≈ după elaborare și avizare, se impune respectarea planului de management și a 

regulamentului pentru administrarea ariilor naturale protejate, de către persoanele fizice și 

juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități 

în perimetrul și în vecinătatea acestora;  

≈ plantarea oricărei specii de arbori în limita ariilor naturale protejate se va face numai cu 

acordul administratorului/custodelui;  

≈ implementarea obiectivelor din Planul Urbanistic General să respecte strict suprafețele 

destinate fără să afecteze vecinătățile.  

Măsuri cu caracter specific pentru protecția speciilor și habitatelor din cadrul sitului de 

interes comunitar și ariei de protecție avifaunistică  

≈ speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția 

speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4A (specii de interes 

comunitar) și 4B (specii de interes național) din OUG 57/2007, precum și speciile 

incluse în lista roșie națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în 

afara lor, sunt interzise:  

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 

biologic;  

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 

hibernare și de migrație;  

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor 

din natură;  

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau de odihnă;  

- interzicerea depozitării necontrolate a deșeurilor menajere.  

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:  

≈ uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metodă utilizată;  
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≈ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din 

natură;  

≈ culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;  

≈ perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de 

migrație;  

≈ deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;  

≈ comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie 

ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite din acestea, ușor de identificat;  

≈ deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de zgomote.  

 

 

6. INFORMARE, EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ INSUFICIENTĂ CU PRIVIRE LA 

PROBLEMATICA DE MEDIU  

PLAM prevede următoarele acţiuni pentru consiliile locale: Asigurarea accesului la 

informaţiile de mediu a populaţiei şi a partenerilor comunitari prin organizarea de întâlniri, 

activităţi educaţionale, mediatizare sub orice formă privind problematica protecţiei mediului, 

Instituţionalizarea evenimentelor publice cu prilejul zilelor din calendarul evenimentelor ecologice 

(Ziua Pământului, Ziua Mediului, etc.,) Prin PUG nu s-au prevăzut obiective specifice de 

conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la responsabilităţile și obligaţiile de mediu, însă 

aceste măsuri sunt incluse în proiectele generate de toate obiectivele PUG-ului. 
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Capitolul 5: OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE PENTRU P.U.G 
BOGDĂNEȘTI 

 

Aderarea României la  Programului General de Protecţie pentru Mediu din ţările Europei 

Centrale şi de Est a avut ca efect implementarea în ţara noastră a Planului Naţional de Acţiune 

pentru protecţia Mediului. Acest plan reprezintă o abordare concretă a problemelor de mediu la 

nivelul României. 

 Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este un instrument de implementare 

a politicilor din domeniul mediului, prin care se promovează realizarea celor mai importante 

proiecte, cu impact semnificativ asupra mediului, urmărind implementarea legislaţiei în vigoare. El 

este  conceput ca un document naţional şi reprezintă o corelare între problemele de mediu şi cele 

ale sectoarelor economico-sociale. 

Obiectivul strategic general al protecţiei mediului în România îl reprezintă  îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în România prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului 

de viaţă al populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului, conservarea şi ameliorarea stării 

patrimoniului natural de care România beneficiază. 

 Obiectivele şi proiectele privind îmbunătăţirea calităţii mediului  vor respecta principiile 

stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Obiectivele strategice privind protecţia mediului relevante pentru reactualizare P.U.G. 

Bogdănești sunt: 

≈ conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

≈ protecţia sănătăţii umane; 

≈ utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

Obiectivele prioritare generale relevante pentru PUG Bogdănești privind protecţia 

mediului la nivel naţional sunt: 

≈ asigurarea fondurilor necesare investiţiilor pentru protecţia mediului conform 

planurilor de implementare a acquis-ului comunitar; 

≈ creşterea capacităţii de atragere a şi utilizare a fondurilor structurale; 

≈ încurajarea educaţiei la toate nivelurile în domeniul protecţiei mediului; 

≈ apărarea împotriva efectelor calamităţilor şi a poluărilor accidentale; 

≈ creşterea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie prin realizarea unui 
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sistem perfecţionat de monitorizare integrată a factorilor de mediu; 

≈ dezvoltarea de instrumente economice în domeniul protecţiei mediului; 

≈ valorificarea oportunităţilor oferite de Fondul pentru Mediu; 

≈ promovarea utilizării energiilor din surse regenerabile; 

≈ utilizarea durabilă a resurselor naturale, promovarea folosirii deşeurilor ca 

materii prime secundare în scopul protejării resurselor naturale; 

≈ promovarea agriculturii şi dezvoltării rurale durabile. 

 

Obiectivele de mediu stabilite la nivel judeţean relevante pentru P.U.G. Bogdănești  sunt: 

≈ dezvoltarea spaţială durabilă va fi asigurată prin menţinerea echilibrului dintre 

capacitatea ecologică a zonei şi cererea pentru noi terenuri solicitate de economie şi 

societate în general; 

≈ dezvoltarea spaţială durabilă se va realiza prin oferta de condiţii echivalente 

cetăţenilor în sensul şansei de a accede la serviciile şi bunurilor publice oferite de o 

dezvoltare comună; 

≈ coroborarea măsurilor pentru dezvoltarea spaţială viitoare cu acţiuni de educare a 

comunităţilor locale în procesul de implicare în luarea deciziilor; 
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≈ dezvoltarea spaţială durabilă se va realiza în contextul dezvoltării resursei umane şi 

al întăririi resurselor zonale existente cu sprijinul consiliului judeţean şi al guvernului.  

 

Obiective generale cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu relevante pentru 

Planul Urbanistic General Bogdănești. 

Orientarea 
Strategică (Obiectivul 

strategic) 

Obiectiv specific Ținta 

Asigurarea utilităţilor de 
tip apă/canal populaţiei 
rurale 

Dezvoltarea infrastructurii de 
apă/canal în localităţile rurale 
din jud. Suceava 

T.1. Realizarea de sisteme de 
apă/canalizare şi staţii de epurare în 
toate localităţile rurale cu peste 2000 
l.e. 

T.2. Extinderea/ reabilitarea rețelelor de 
apă/ canalizare și stațiilor de epurare în 
localitățile rurale din jud. Suceava 

T.3. Calitatea apei potabile  să 
corespundă valorilor stabilite pentru 
parametrii prevăzuţi în legislația în 
vigoare (Directiva privind calitatea apei 
destinate consumului uman)  

Extinderea, reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de 
drumuri şi a străzilor 
urbane, inclusiv pasaje şi 
poduri 

Dezvoltarea şi modernizarea 
reţelei stradale în vederea 
descongestionări traficului din 
localitățile urbane 

T.1. Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea rețelei de drumuri, a 
străzilor urbane, a parcărilor și a 
spațiilor pietonale, piste pentru bicicliști 
din municipiile jud. Suceava 

Reducerea gradului de 
antropizare a unor 
terenuri naturale 

Reducerea extinderii 
suprafeţelor construite pe 
spaţiile verzi 

T.1. Realizarea de catre toate 
autoritatile administratiei publice locale 
a registrelor locale ale spatiilor verzi 

Dezvoltarea urbanistică, 
peisagistică şi estetică a 
localităţilor din judeţ 

Revizuirea la timp a PUG-urilor 
și întocmirea registrelor 
spațiilor verzi 

T.1. Actualizarea PUG-urilor localităților 
urbane din jud. Suceava 

Creşterea eficienţei 
energetice şi de izolare 
fonică a clădirilor 

Reducerea emisiilor 
atmosferice, precum si a 
consumului de combustibili 
folosili in centralele termice 
orasenesti 

T.1. Cresterea numarului de imobile 
anvelopate si extinderea contorizării 
energiei termice 

Îmbunătăţirea funcţiilor 
sanitar-igienice, 
recreative şi estetice-
peisagistice a spaţiilor 
verzi 

Creşterea suprafeţelor de 
spaţii verzi intraurbane şi 
periurbane 

T.1.Creșterea suprafeței de spații verzi 
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Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru P.U.G. Bogdănești 

 

 

Factorul de 
mediu/domeniu 

Obiectiv Obiective P.U.G. 

APA Directiva privind calitatea apei destinate 
consumului uman Directiva de Apa Potabilă 
98/83/EC Obiectivul Directivei: 
- Protejarea sănătăţii populaţiei de efectele 
oricărui tip de contaminare a apei destinate 
consumului uman; 
- Asigurarea calităţii apei destinate 
consumului uman; stabilirea parametrilor de 
calitate pentru apa destinată consumului 
uman şi valorilor pentru parametrii relevanţi 
- Determinarea punctelor (amplasamentelor) 
în care apa trebuie sa fie corespunzătoare 
valorilor stabilite în Directivă, 
- Asigurarea monitorizării şi informării 
consumatorilor asupra calităţii apei destinate 
consumului. 
 
Directiva Consiliului  91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane a fost 
transpusă în legislaţia româneasca prin HG 
188/2002 pentru aprobarea unor norme 
privind condiţiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate modificată şi 
completată cu HG 352/2005. 
Obiectivul Directivei: 
protecţia mediului împotriva efectelor 
negative ale evacuărilor de ape uzate 
orăşeneşti şi din anumite sectoare industriale 
(în special industria alimentară). 
 
Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole. Transpunere: 
 ORDIN nr. 1.182 din 22 noiembrie 2005 
(*actualizat*)privind aprobarea Codului de 
bune practici agricole pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole. 
HG 964/13.10.2000 privind aprobarea 
Planului de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole, 
Ordinul 1552/2008 pentru aprobarea Listei 
localităţilor pe judeţe unde exista surse de 
nitraţi din activităţi agricole. 
 
 

Localitatea Bogdănești are asigurată 
alimentarea cu apă dintr-un sistem 
centralizat propriu, astfel încât pentru 
viitor se are în vedere racordarea 
tuturor gospodăriilor la acest sistem, 
inclusiv instituțiile publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În prezent localitatea Bogdănești nu 

este echipată cu sistem centralizat de 

canalizare a apelor uzate.  

Prin PUG s-a propus înființarea unui 

sistem centralizat de canalizare și a 

unei stații de epurare.  

. 
 
 
 
 
Compostarea locală a deşeurilor în 
curtea proprie a fiecărei gospodării, cât 
mai departe de zona locuibilă prevede 
compostarea deşeurilor provenite din 
agricultură,  deşeuri biodegradabile din 
bucătărie împreuna cu dejecţiile solide 
de la animale.  
Depozitarea reziduurilor zootehnice 
în afara zonelor sensibile şi departe 
de sursele de apă, în scopul 
minimizării poluării acestora. 
 
Măsuri privind controlul aplicării 
fertilizatorilor, monitorizarea modului 
de inventariere a fertilizatorilor. 
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Factorul de 
mediu/domeniu 

Obiectiv Obiective P.U.G. 

AERUL Directiva 96/62/CE privind evaluarea şi 
managementul calităţii aerului şi directivele 
Directiva 1999/30/CE, Directiva 2000/69/CE 
si Directiva 2002/3/CE : 
- evaluarea calităţii aerului înconjurător; 
- obţinerea informaţiei adecvate privind 
calitatea aerului înconjurător; 
- menţinerea calităţii aerului înconjurător 
acolo unde aceasta este corespunzătoare 
standardelor sau îmbunătăţirea acesteia în 
cazuri necorespunzătoare 
Legislaţia europeană este transpusă prin 
legea  104 din 2011 privind calitatea aerului 
înconjurător 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizarea reţelei stradale prin 
asfaltarea drumurilor din comună în 
vederea reducerii emisiilor de pulberi. 
Înlocuirea combustibililor tradiţionali cu 
gaze naturale în cazul încălzirii 
locuinţelor prin înființarea rețeleide 
alimentare cu gaze naturale. 
Deşeurile biodegradabile se vor 
composta individual. 
Respectarea codului bunelor practici 

agricole în activitatea de fertilizare a 

terenurilor cu îngrășăminte. 

Dotările care produc mirosuri 

dezagreabile (platforme pentru 

depozitarea deșeurilor menajere, 

platforme pentru depozitarea și 

fermentarea dejecțiilor de la sectoarele 

zootehnice, cimitirele etc.) Se vor 

amplasa la minim 50 m de locuințe și 

funcțiunile complementare și vor fi 

prevăzute cu plantații de aliniament pe 

perimetrul acestora 

 

SOLUL 
Gestionarea 
deşeurilor şi 
substanţelor 

chimice 

 

Directiva Cadru 75/442/CEE privind 
deşeurile; modificată de Directiva 
91/692/CEE, Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 şi de Directiva Consiliului 
91/156/CEE şi Decizia 96/350/CE. Transpusă 
în totalitate Directiva 1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor, transpusă prin 
HG 349/2005 cu modificările și copletările 
ulterioare. Asigurarea de capacităţi de 
colectare şi de sisteme de transport adaptate 
numărului de locuitori şi cantităţilor de 
deşeuri generate. 
Asigurarea celor mai bune opţiuni de 
colectare şi transport al deşeurilor corelat cu 
activităţile de reciclare şi depozitare finală. 
 
Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate 
Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje, amendată prin 
Directiva 2004/12/EC, cu excepţia ţintelor de 
reciclare pentru hârtie/carton şi metale. 
Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje 

Valorificarea şi reciclarea deşeurilor de 
ambalaje. 
 
 

Funcționarea în permanență a unui 
serviciu de salubrizare la nivelul 
comunei care să asigure, prin surse 
proprii sau prin contracte cu firme 
specializate în gestionarea deșeurilor. 
 
Asigurarea în permanență a unui spațiu 
special amenajat de colectare a 
cadavrelor de animale rezultate din 
activitățile de creștere a animalelor și, 
prin intermediul unor firme autorizate, 
preluarea, transportul și neutralizarea 
acestor deșeuri. 
 
 
 
Colectarea, preluarea, transportul și 
depozitarea reziduurilor solide, precum 
și preselectarea și organizarea reciclării 
deșeurilor. 
Creşterea gradului de colectare 
selectivă a deşeurilor recuperabile (PET, 
anvelope, uleiuri uzate), prin 
implementarea proiectului – Sistemul 
integrat de management al deşeurilor la 
nivelul judeţului Suceava. 



134 
 

Factorul de 
mediu/domeniu 

Obiectiv Obiective P.U.G. 

Separarea pe fracţii a deşeurilor din  
construcţii şi demolări. 
 
 
 
 
 
 
 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi provenite de la echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) 
Transpusă prin: 
Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice 
Directiva 2000/53/CE este transpusă în 
legislaţia româneasca prin HG 2406/2004 
privind gestionarea VSU 
 
 

Managementul ecologic raţional al nămolului 
provenit de la staţiile de epurare 

 
 
 
 
 
 
 
Deşeurile periculoase din  deşeurile  
menajere.  
 
Implementarea serviciilor de colectare şi 
transport pentru deşeurile periculoase. 
Eliminarea deşeurilor periculoase în mod 
ecologic. 
 
 Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile ce se organice menajere şi 
deşeuri organice din comerţ, industrie, 
instituţii, deşeuri verzi din parcuri, grădini şi 
pieţe prin colectare separată 
 

Deşeurile din construcţii vor fi 
depozitate, cu avizul primăriei, în locuri 
autorizate.  
Stabilirea de către primărie și aplicarea 
la nivelul tuturor localităților a unui 
sistem de gestionare a deșeurilor 
rezultate din construcții și demolări 
 
Contracte cu operatori autorizaţi în 
vederea eliminării şi recuperării 
deeşurilor de DEEE.  
Deţinătorii de VSU de pe teritoriul 
comunei Bogdănești beneficiază de 
programul naţional pentru VSU. 
 
 
 
 
 
P.U.G. – ul comunei Bogdănești  
propune, odată cu realizarea sistemului 
de canalizare şi a stației de epurare și  
eliminarea corespunzătoare a nămolului 
deshidratat rezultat prin funcţionarea 
acestora (eliminarea la platforma de 
deşeuri sau utilizarea ca îngrăşământ în 
concordanţă cu prevederile legale). 
 
Colectarea separată a deşeurilor 
periculoase din deşeurile menajere. 
 
 
 
 
 
 
 
Compostarea individuală, la nivelul 
gospodăriilor a deşeurilor verzi 
rezultate din agricultură.  

ZGOMOT Reducerea zgomotului şi vibraţiilor în zonele 
sensibile 
Reducerea poluării fonice provenite din 
industrie şi transporturi în aşezările umane 

Modernizarea echipării edilitare rutiere,  
instituirea zonelor de protecţie. 

 
SĂNĂTATEA 
POPUALŢIEI 

 
Reducerea riscului pentru sănătate reducerea 
numărului de locuitori expuşii la substanţe 
toxice din mediu, agenţi biologici, şi zgomot 

 
Funcționarea în permanență a unui 
serviciu de salubrizare la nivelul 
comunei care să asigure, pentru toate 
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Factorul de 
mediu/domeniu 

Obiectiv Obiective P.U.G. 

excesiv. 
Modificarea numărului de locuitori ca urmare 
a migraţiei. 
Extinderea zonei de locuinţe. 
Reducerea numărului de gospodării care nu 
sunt racordate la sisteme de canalizare 
centralizate. 

localitățile componente, prin surse 
proprii sau prin contracte cu firme 
specializate în gestionarea deșeurilor. 
 
Realizarea reţelelor de canalizare şi 
extinderea ulterioară la zonele de 
locuinţe noi. 
 

 
RISCURI 
NATURALE 

 
Decizia Consiliului 99/847/CE privind 
stabilirea Programului de acţiune comunitar 
în domeniul Protecţiei Civile amendată de 
Decizia 2005/12/CE masuri tehnice şi 
organizatorice, precum şi de acţiunile 
specifice planificate şi realizate în scopul 
preîntâmpinării, reducerii sau eliminării 
riscurilor de producere a situaţiilor de 
urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei 
populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de 
patrimoniu prin mijloace şi măsuri specifice.  
Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi 
gestionarea riscurilor de inundaţii. 
La nivel naţional s-au elaborat: 
- Strategia naţională de management al 
riscului la inundaţii, aprobată prin HG 
1854/2005, şi HG 1286/2004 privind 
aprobarea Planului general de masuri 
preventive pentru evitarea şi reducerea 
efectelor inundaţiilor, 
- Manualul Primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţi 
- prevenire a accidentelor majore si de 
limitare a  consecinţelor acestora. 
 

 
Realizarea de împăduriri pe versanții cu 
risc de alunecare, în special în 
intravilanul localităților sau în imediata 
apropiere, amenajarea plantațiilor în 
vederea transformării în parcuri; 
Închiderea finală a depozitului de 
deșeuri menajare a comunei și 
transformarea lui în spațiu plantat. 
Eliminarea tuturor depozitărilor 
necontrolate de deșeuri și interzicerea 
acestor practici prin măsuri 
administrative. 
Continuarea lucrărilor de amenajare – 
regularizare a malurilor pârâurilor și 
extinderea plantațiilor de protecție. 
Instituirea zonelor de protecţie pentru 
zonele sensibile la amplasarea 
obiectivelor cărora le sunt aplicabile 
prevederile Legii nr.59 din 11 aprilie 
2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanţe periculoase. 

BIODIVERSITATE, 
FAUNĂ, FLORĂ 

Directiva Habitate 92/43/EEC referitoare la 
conservarea habitatelor  naturale şi a florei şi 
a faunei sălbatice. 
Directiva Păsări 79/409 EEC privind 
conservarea speciilor de păsări sălbatice. 

Prin implementarea PUG intravilanul 
comunei nu se va suprapune cu arii 
naturale protejate, situri natura 2000, 
parcuri naţionale sau rezervaţii 
ştiinţifice. 

PATRIMONIUL 
CULTURAL 

Legea 5/2000 – Secţiunea a III-a – Zone 
protejate  
OUG nr. 195/2005 menţinerea şi protejarea 
monumentelor istorice 

Instituirea zonelor de protecţie pentru 
monumentele istorice 200 m în rural şi  
500 m de metri în exteriorul 
localităţilor 

CONSERVAREA 
RESURSELOR 
NATURALE 

Conservarea resurselor naturale 
Creşterea eficientei energetice şi a utilizării 
resurselor energetice 
 

Eficientizarea energetică prin: 
-  realizarea reţelei de gaze naturale; 

PIESAJ OUG 195/2005 cu modificările şi  
completările ulterioare conţine prevederi 
referitoare la menţinerea şi ameliorarea 
fondului peisagistic natural şi antropic, de 

Reactualizarea PUG cuprinde acţiuni 
care se vor realiza cu respectarea 
Regulamentelor General şi Locale de 
Urbanism care furnizează toate 
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Factorul de 
mediu/domeniu 

Obiectiv Obiective P.U.G. 

refacere  peisagistica a zonelor de interes 
turistic sau de agrement. 
 

elementele pentru încadrarea în peisaj 
a obiectivelor cu respectarea tradiţiilor 
locale şi fondului natural aflat în 
proximitate.  
  
 
Prin reactulizarea PUG se propune o 
suprafaţă de 10 ha spaţii verzi . 

ZONAREA 
TERITORIULUI 

Legislaţia prevede corelarea intravilanului 
existent cu evidenţa OCPI în vederea 
asigurării unei bune administrări a terenurilor 
şi a unei dezvoltări edilitare judicioase care să 
conducă al  protejarea 
mediului. 
 

Zonarea generală la nivelul comunei, ca 
tip de zone funcţionale, rămâne 
neschimbată. 
 

EDUCAŢIA 
ECOLOGICĂ –
ACCESUL LA 
INFORMAŢIE 

Directiva 85/337/CEE modificată prin 
Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului Directiva 
90/313/CEE şi Directiva 2003/4/CE privind 
accesul publicului la informaţia de mediu 
asigură: 
- garantarea dreptului de acces la informaţia 
de mediu deţinuta de sau pentru autorităţile 
publice; 
- asigurarea punerii la dispoziţia publicului şi 
a diseminării informaţiei de mediu. 
 

Derularea procedurilor de aprobare a 
planurilor şi programelor conform HG 
1076/2004.  
Supunerea spre dezbatere a PUG şi a 
studiilor pentru extinderea sau 
înfiinţarea de noi servicii. 
Introducerea zonelor de protecţie 
pentru arealele sensibile. 
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Capitolul 6: POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI ÎN CAZUL IMPLEMENTĂRII P.U.G. BOGDĂNEȘTI 

 

Analiza alternativei ”0” (neimplementarea planului – prezentată anterior  în subcapitolul - 

III.3 Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării P.U.G.) se bazează pe gradul 

actual de cunoaştere şi evidenţiază efectele asupra mediului pe care le va avea nerealizarea 

măsurilor propuse prin plan. În cazul neimplementării măsurilor prevăzute în Reactualizarea 

Planului Urbanistic General, la nivelul comunei Bogdănești se vor înregistra deprecieri 

semnificative ale factorilor de mediu datorită lipsei unui sistem de management al deşeurilor şi al 

eliminării apelor uzate menajere în mediu fără a fi în prealabil epurate. 

La evaluarea impactului de mediu prin implementarea reactuălizării P.U.G. se va ţine cont 

de de criteriile recomandate prin Anexa nr. 1 la HG 1076/2004, pentru cuantificarea amplorii 

prognozate a impactului avându-se în vedere efectele asupra mediului: 

 directe şi indirecte, 

 pe termen scurt şi lung, 

 reversibile sau ireversibile, 

 izolate, interactive şi cumulative. 

 

6.1. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA 
FECTORULUI DE MEDIU APĂ 

 

6.1.1. Potențialele efecte ale implementării P.U.G Bogdănești asupra 
apelor de suprafață 

 

În prezent numai comuna dispune de un  sistem local de alimentare cu apă care să 

deservească toate gospodăriile.  

 Gospodăriilor din comuna Bogdănești nu sunt racordate la un sistem de canalizare dotat 

cu staţie de epurare.  

În comuna Bogdănești evacuarea apei uzate menajere de locuinţe, clădiri administrative, 

social-culturale, se va realiza prin intermediul unor reţele colectoare de canalizare. 

Apele uzate menajere, în mod special, se prevăd a fi colectate prin colectoare subterane, 

realizabile corelat cu sistemul de distribuţiei centralizată a apei. 
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Staţia de epurare pentru comuna Bogdănești va asigura atât treapta mecanică cât şi 

treapta biologică, cu instalaţii de deshidratare a nămolurilor şi eventauala utilizare a acestora ca şi 

fertilizator de iarnă şi îngrăşământ. 

Apele de ploaie se vor scurge prin şanţurile existente din lungul drumurilor sau prin rigolele 

acestora,  spre văile şi emisarul din apropiere - râul Moldova.  

Amplasamentul staţiei de epurare trebuie să fie în afara zonelor de locuit şi în aval de 

localitate, respectându-se distanţele de protecţie sanitară - distanţă care să exceadă 300 m faţă de 

cea mai apropiată zonă locuită - condiţionare sanitară şi pe cât posibil opusă direcţiei vânturilor 

predominante. 

 Implementarea sistemului de canalizare şi amplasarea staţiei de epurare, la nivelul 

comunei Bogdănești, va avea un impact pozitiv asupra creşterii condiţiilor de igienă, confort şi 

siguranţă, precum asupra factorilor de mediu, determinând, în acelaşi timp, dezvoltarea 

economică a zonei. Sistemul de canalizare şi staţiile de epurare vor asigura eliminarea în mediul a 

apei epurate conform NTPA 001/2005. 

Prin Planul Urbanistic General nu se prevede, la nivelul comunei Bogdănești, 

implementarea unui sistem de colectare şi epurare a apelor pluviale. Deoarece apele meteorice 

sunt considerate convenţional curate nu considerăm necesară implementarea unui sistem de 

captare şi epurare a acestora. 

Prin realizarea unui sistem de gospodărire a apelor menajere se va reduce considerabil 

poluarea apelor de suprafață de pe teritoriul administrativ al comunei Bogdănești prin eliminarea 

emisiilor necontrolate de ape uzate menajere în mediu. În prezent apele menajere uzate sunt 

eliminate necontrolat în mediu şi ajung prin fenomene de levigare în condiţii de precipitaţii 

torenţiale în corpurile de apă supraterane.  

De asemeni implementarea unui sistem centralizat de canalizare va reduce numărul foselor 

septice mai mult sau mai puţin etanşe din gospodăriile cuprinse în cadrul comunei.  

Prin implementarea  P.U.G. Bogdănești se va asigura delimitarea  zonelor de protecţie 

sanitară cu regim sever prin gard de sârmă ghimpată amplasat în jurul zidurilor exterioare 

următoarelor clădiri: 

 staţia de pompare – 10 m; 

 staţia de epurare – 20 m; 

 rezervoare – 20 m; 

 staţie  de captare – 20 m. 
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În perioada de execuţie a lucrărilor pentru realizarea obiectivelor P.U.G. Bogdănești 

impactul obiectivelor propuse asupra apelor se poate produce astfel: 

 prin pierderi accidentale de hidrocarburi şi/sau uleiuri minerale de la utilajele 

tehnologice şi mijloacele de transport; 

 prin pierderi accidentale de materiale care vor fi utilizate la execuţia lucrărilor care 

au caracter poluant, care provoacă creşterea conţinutului de materii în suspensie, 

 evacuări necontrolate, accidentale, de ape menajere. 

 
6.1.2. Potențialele efecte ale implementării P.U.G Bogdănești asupra 

pânzei freatice 
 

Satele care compun comuna Bogdănești nu dispun de un sistem de sistem de canalizare. 

Planul urbanistic al comunei propune implementarea unui sistem de canalizare care să 

deservească locuitorii comunei. Această măsură va avea un impact pozitiv prin reducerea 

poluanţilor infiltraţi în acvifere ca urmare a deversărilor necontrolate în mediu.  

În vederea reducerii poluării cu nitriţi se va urmări respectarea practicilor de fertilizare a 

solului cu îngrăşăminte de natură organică prevăzute în Codul bunelor practici agricole.  

Apele meteorice de pe acoperişurile caselor nu sunt canalizate, colectarea şi scurgerea lor 

realizându-se la „zi”. Scurgerile meteorice, cele pluviale dar şi cele din topirea zăpezii , datorită 

debitului redus de colectare superficială, nu impun realizarea unui sistem de canalizare separativă 

meteorică şi actualmente colectarea acestora fiind nesmnificativă în fenomenul scurgerilor de 

suprafaţă, ponderea infiltrându-se şi alimentând pânza subterană. Deoarece aceste ape sunt 

considerate convenţional curate nu produc alterări ale proprietăţilor fizico-chimice ale apelor 

freatice astfel că nu este necesară implementarea unui sistem de captare şi epurare. Lucrările 

hidroedilitare prevăzute constau în realizarea de şanţuri care să prea apele pluviale şi să le dirijeze 

către cursurile de apă de suprafaţă.  

Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever urmează să se facă cu gard de 

sârmă ghimpata în jurul zidurilor exterioare ale clădirilor. 

Pentru aceste zone sunt permise culturile de plante perene, păioase, pomi fructiferi, dar 

este interzisă utilizarea substanţelor fitofarmaceutice. 
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6.2. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA 
FECTORULUI DE MEDIU AER 

 

Datorită amplasării geografice a comunei Bogdănești şi a dezvoltării economice actuale 

putem aprecia că în zonă aerul atmosferic nu prezintă poluări. Sursele de poluare ale aerului sunt 

reprezentate de fenomenele de fermentaţie ale deşeurilor de grajd depozitate necorespunzător, 

arderea combustibililor fosili şi traficul rutier.  

Pentru prevenirea poluării aerului prin antrenarea pulberilor de către vehicule se propune 

ca drumurile care au calea de rulare alcătuită din balast necesită în permanenţă lucrări de 

balastare, scarificarea şi reprofilarea cu autogrederul pentru a îmbunătăţi starea de viabilitate.  De 

asemenea majoritatea drumurile comunale sunt drumuri de pământ, greu accesibile în perioadele 

cu precipitaţii abundente. Îmbunătăţirea stării acestor drumuri prin asfaltare atrage reducerea 

poluării atmosferice datorită reducerii consumului de combustibil la mijloacele de transport rutier 

care le tranzitează.  

Pentru reducerea poluării atmosferice provenite din arderea lemnului ca principală sursă 

de obţinere a căldurii se propune prin Planul Urbanistic General reactualizat implementarea unui 

sistem de distribuţie a gazelor naturale. Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a 

unităţilor social culturale din satele comunei Bogdănești, să se realizeze cu centrale termice 

individuale ce vor funcţiona pe bază de gaz metan.  

 Aceste centrale termice individuale (microcentrale, grupuri termice), vor funcţiona cu 

combustibil gaz natural din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă. 

În perioadele de execuţie a lucrărilor pentru implementarea obiectivelor PUG activităţile de 

şantier au impact negative nesemnificativ asupra calităţii aerului din zonele de lucru şi din zonele 

adiacente acestora. Realizarea lucrărilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de 

praf, iar pe de altă parte, o sursă de emisie a poluanţilor specifici arderii carburanţilor în motoarele 

utilajelor tehnologice necesare efectuării acestor lucrări şi în motoarele mijloacelor de transport 

care vor fi utilizate. 

 

6.3. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA 
FECTORULUI DE MEDIU SOL 

 

Pe teritoriul administrativ al comunei Bogdănești nu există factori care să determine 

puternice poluări la nivelul solului. 
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Implementarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor menajere va avea un efect 

favorabil asupra solurilor din zonă. Apele menajere fiind în prezent deversate necontrolat în mediu 

impurifică solurile cu diverşi poluanţi printre care enumerăm: resturi alimentare, diferite uleiuri, 

coloranţi, detergenţi etc. Prezenţa acestor compuşi în sol determină modificarea proprietăţilor 

fizico-chimice ale acestui factor de mediu cu impact negativ asupra covorului vegetal şi 

productivităţii. Măsura adoptată prin reactualizarea P.U.G. de a realiza un sistem de canalizare va 

determina reducerea poluării solului. 

Planul Urbanistic General reactualizat nu prevede realizarea unui sistem de captare a 

apelor meteorice. Acestea se infiltrează în pânza freatică sau se scurg în regiunile de versanţi, 

totuşi o cantitate redusă stagnează perioade variabile declivităţi ale reliefului. Suprafeţele pe care 

stagnează apa rezultată din precipitaţii suferă modificări la nivelul procesului de pedogeneză.  

Zonarea teritoriului propusă prin reactualizarea P.U.G. are un impact pozitiv asupra calităţii 

solurilor prin stabilirea funcţiunilor terenurilor.  

În cadrul natural al mediului inconjurator, zona verde naturală este bogat reprezentată, 

atât în intavilan cât şi în extravilan.  

În perioadele de execuţie ale obiectivelor prevăzute prin reactualizarea P.U.G. se vor 

produce  modificări ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavaţiilor. Deşeurile care vor 

rezulta din activitatea de construcţii pentru realizarea obiectivelor ce derivă din implementarea 

reactualizării PUG sunt de tip: 

 menajer, 

 industrial (de producţie): 

 inerte şi nepericuloase - din construcţii, 

 cu conţinut de substanţe toxice şi periculoase (înlocuire piese auto, pierderi 

accidentale de hidrocarburi de la motoarele mijloacelor de transport). 

Deşeurile de pământ şi materiale excavate, piatră şi spărturi de piatră, resturi vegetale, 

sunt deşeuri care vor proveni de la excavaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor proiectate. 

Deşeurile amestecate de materiale de construcţie şi amestecurile metalice sunt deşeuri 

provenite de la surplusul de materiale de construcţii: construcţiile vor fi realizate după normele de 

calitate în construcţii astfel încât cantităţile de deşeuri rezultate să fie limitate la minim. 

Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor prevăzut prin reactualizarea P.U.G. 

Bogdănești va avea ca efect reducerea suprafeţelor afectate de depozitarea necontrolată a 

diferitelor tipuri de deşeuri cu impact pozitiv asupra calităţii solului.  
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6.4. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA 
SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI 

 

Locuitorii din satele comunei dispun de un sistem centralizat de distribuţiei a apei potabile.  

Planul Urbanistic General reactualizat al comunei Bogdănești prevede implementarea unui 

sistem de colectare a deşeurilor. Această măsură are un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei 

din zonă prin reducerea focarelor de infecţii reprezentate de depozitele necontrolate de deşeuri 

menajere şi zootehnice. Propunerea realizării unui spaţiu frigorific pentru depozitarea temporară a 

deşeurilor provenite de la cadavrele de animale are un impact pozitiv prin eliminarea focarelor de 

infecţii reprezentate de acestea. 

Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever în jurul unor utilităţi ale sistemului 

de alimentare cu apă (staţia de pompare – 10 m, rezervoare – 20 m, staţia de captare – 20 m) va 

contribui la reducerea posibilităţii de poluare a apei potabile distribuite prin sistemul de alimentare 

cu apă. În cadrul acestor zone de protecţiei este interzis păşunatul şi tratarea cu substanţe 

fitosanitare, fiind permisă doar culturile de plante perene (păioase şi pomi).  

De asemeni la sporirea confortului populaţiei va contribui şi propunerea de implementare 

a unui sistem de furnizare a gazelor naturale în regim de presiune scăzută care vor putea fi 

utilizate pentru încălzirea locuinţelor.  

6.5. POTENȚIALELE EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA FLOREI, 
FAUNEI ȘI REZERVAȚIILOR NATURALE 

  

În extravilanul comunei Bogdănești sunt situate arii naturale protejate, respectiv Situl 

Natura 2000 ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși (la limita de nord-est a comunei). 

Măsurile propuse prin reactualizarea PUG Bogdănești au un impact pozitiv asupra 

biodiversităţii ecosistemelor terestre şi acvatice din zonă. Conform analizei efectuate în capitolele 

anterioare asupra impactului implementării P.U.G. s-au constat efecte pozitive ca urmare a 

aplicării măsurilor propuse. Reducerea poluării factorilor de mediu prin implementarea unui 

sistem de canalizare şi a unui sistem de management al deşeurilor menajere determină o 

îmbunătăţire a condiţiilor de mediu care atrage creşterea biodiversităţii speciilor terestre şi 

acvatice din zonă.  
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În perioada de construcţie a unor obiective prevăzute în reactualizarea P.U.G pot să apară 

manifestări negative nesemnificative ale impactului (de exemplu ocuparea temporară a unor 

suprafeţe acoperite de vegetaţie ierboasă ntaurală).  

 

6.5. EVALUAREA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A IMPACTULUI 
IMPLEMENTĂRII P.U.G. ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

 

 

Raportul de mediu pentru Planul urbanistic general al comunei Bogdănești este un 

instrument care să vină în sprijinul administraţiei publice în alegerea priorităţilor şi etapizarea 

intervenţiilor în teritoriul administrat. Pentru a se face o evaluare corectă a impactului asupra 

mediului prin aplicarea planului se va folosi în analiză o scală care să ierarhizeze în ce direcţie 

(pozitiv sau negativ) va influenţa calitatea factorilor de mediu implementarea Planului urbanistic 

general.  

Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului obiectivelor Planului 

Urbanistic General reactualizat al comunei Bogdănești asupra factorilor/aspectelor de mediu a 

constat în evaluarea propunerilor planului, în raport cu obiectivele de protecţie a mediului, de 

protecţie a sănătăţii populaţiei şi cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate din zona 

amplasamentelor proiectului analizat. Ca urmare, atât categoriile de impact, cât şi criteriile de 

evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu. 

 

 

Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere 
Impact pozitiv semnificativ Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor 

proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. 

Impact pozitiv Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor 
de mediu. 

Neutru Efecte pozitive şi negative ale propunerilor proiectului  care se 
echilibrează, sau, nu au nici un efect. 

Impact negativ 
nesemnificativ 

Efecte negative minore ale propunerilor proiectului asupra 
factorilor/aspectelor de mediu. 

Impact negativ Efecte negative de scurtă durată sau reversibile ale propunerilor 
proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lungă durată sau ireversibile ale propunerilor 
proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. 

Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de impact se va folosi pentru analiză o scală cu 5 niveluri 

care să ierarhizeze sensul (pozitiv sau negativ):  

 peste + 3  = impact pozitiv semnificativ  
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 + 1 - + 3 = impact pozitiv  

 = nici un impact (neutru)  

 - 1 - 3   = impact negativ nesemnificativ 

 sub - 3   = impact negativ semnificativ 

Principalele obiective din PUG asupra cărora s-a extins în Raport analiza sunt: 

 înfiinţarea sistemului de canalizare dotat cu staţie de epurare; 

 gestionarea deşeurilor; 

 modernizarea infrastructurii rutiere; 

 zonarea teritorială; 

 eficientizarea energetică prin introducerea alimentării cu gaz; 

 creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu. 

 
 

Măsura din P.U.G. – Implementarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate 

Factor de mediu 

 

Obiective de mediu 
relevante 

Nivel 
impact 

Justificarea nivelului de impact 
acordat 

Aer  Protecţia calităţii aerului +1 Determină reducerea gazelor 
eliminate prin fermentarea 
compuşilor organici din apele 
menajere evacuate în mediu.  

Temporar, pe perioada executării 
lucrărilor pot să apară emisii de praf. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

+2 Evacuarea de ape uzate corect 
epurate contribuie la menţinerea 
calităţii bune a apelor de suprafaţă 
şi elimină poluarea pânzei freatice. 

Sol  Protecţia solului şi 
reducerea suprafeţei 
afectate de depozitări 
necontrolate 

+2 Se elimină contaminarea solului prin 
deversări necontrolate de ape 
menajere uzate. 

Sănătatea 
populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului 

+2 Determină îmbunătăţirea 
confortului populaţiei şi reduce 
riscurile de îmbolnăvire prin apă 
contaminată cu substanţe poluante 
şi organisme patogene.  

Fenomene sau 
riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea 
efectelor alunecărilor de 
teren şi a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 
cultural 

Asigurarea protecţiei 
peisajului natural, cultural şi 

0 Nu are impact 
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istoric 

Zonarea teritorială Stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale de 
referinţă 

+1 Impact pozitiv; permite dezvoltarea 
economică şi socială durabilă a 
localităţii. 

Conservare şi 
utilizare resurse 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Reducerea GES 0 Nu are impact 

Conştienti zarea 
populaţiei  

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

+1 Implicarea populaţiei în 
managementul apelor uzate. 

TOTAL +8  

Implementarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare va avea un impact pozitiv 

semnificativ pe termen lung asupra majorităţii indicatorilor analizaţi.  
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Măsura din P.U.G. – Organizarea sistemului de colectare selectivă şi transport al deşeurilor 
Factor de mediu 

 

Obiective de mediu 
relevante 

Nivel 
impact 

Justificarea nivelului de impact acordat 

Aer  Protecţia calităţii aerului +1 Se elimină sursele de emisii atmosferice 
generate de descompunerea substanţelor 
organice biodegradabile din deşeurile 
menajere depozitate necontrolat. 

Apă Asigurarea calităţii apelor 
de suprafaţă şi subterane 

+2 Se elimină aruncarea deşeurilor pe 
malurile apelor curgătoare şi astfel 
poluarea apelor de suprafaţă  

Sol  Protecţia solului şi 
reducerea suprafeţei 
afectate de depozitări 
necontrolate 

+2 Se elimină suprafeţele de teren afectate 
de depozitările necontrolate ale 
deşeurilor rezultate din activităţile 
agricole şi din gospodării. 

Sănătatea 
populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii, creşterea 
confortului 

+2 Se îmbunătăţesc condiţiile de igienă prin 
îndepărtarea focarelor de infecţiei 
reprezentate de depozitarea neconformă 
a deşeurilor din zootehnie, a celor de 
cadavre de animale, deşeurilor 
periculoase din deşeurile municipale, etc.  

Fenomene sau 
riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea 
efectelor alunecărilor de 
teren şi a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 
cultural 

Asigurarea protecţiei 
peisajului natural, cultural 
şi istoric 

+1 Eliminarea deşeurilor depozitate 
neconform va avea un impact pozitiv 
asupra peisajului.  

Zonarea 
teritorială 

Stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale de 
referinţă 

+1 Se stabilesc puncte de colectare în 
conformitate cu zonarea din bilanţul 
teritorial al terenurilor. 

Conservare şi 
utilizare resurse 

Conservarea resurselor +1 Permite valorificarea materiilor 
reciclabile din deşeuri 

Reducerea GES 0 Nu are impact 

Conştientizarea 
populaţiei  

Creşterea 
responsabilităţii publicului 
faţă de mediu 

+1 Se elimină poluarea din surse difuze de la 
gospodăriile populaţiei;creşte grija faţă 
de cantitatea de deşeuri produsă 

TOTAL +11  

Implementarea sistemului colectare selectivă şi transport a deşeurilor  va avea un impact 

pozitiv semnificativ pe termen lung asupra majorităţii indicatorilor analizaţi.  
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Măsura din P.U.G. – Modernizarea infrastructurii rutiere 

 

Factor de mediu 

 

Obiective de mediu 
relevante 

Nivel 
impact 

Justificarea nivelului de impact 
acordat 

Aer  Protecţia calităţii aerului +2 Fluidizează traficul; se reduc emisiile 
de gaze prin reducerea consumului 
de carburant. 

Se reduc pulberile antrenate în 
atmosferă. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

0 Nu are impact 

Sol  Protecţia solului şi reducerea 
suprafeţei afectate de 
depozitări necontrolate 

+1 Se reduce poluarea solului de-a 
lungul drumurilor. 

Sănătatea 
populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului 

+1 Creşte siguranţa în trafic, confortul 
deplasărilor şi posibilităţile de 
comunicare. 

Fenomene sau 
riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea 
efectelor alunecărilor de 
teren şi a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 
cultural 

Asigurarea protecţiei 
peisajului natural, cultural şi 
istoric 

0 Nu are impact 

Zonarea teritorială Stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale de 
referinţă 

+1 Impact pozitiv; se asigură suprafeţele 
necesare dezvoltării infrastructurii 
rutiere. 

Conservare şi 
utilizare resurse 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Reducerea GES +1 Se reduc emisiile de GES prin 
reducerea cantităţii de combustibil 

Conştientizarea 
populaţiei  

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

+1 Creşte grija faţă de integritatea 
infrastructurii rutiere. 

TOTAL +7  

 

Modernizarea infrastructurii rutiere va avea un impact pozitiv semnificativ asupra 

factorilor de mediu şi domeniilor analizate pe termen lung.  

 

  



148 
 

Măsura din P.U.G. – Zonarea teritorială 

Factor de mediu 

 

Obiective de mediu relevante Nivel 
impact 

Justificarea nivelului de impact acordat 

Aer  Protecţia calităţii aerului +1 Separarea funcţiunilor în intravilan 
protejează zonele de locuit de activităţile 
economice potenţial generatoare de 
poluări. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

+2 Impact pozitiv asupra calităţii apelor prin 
stabilirea zonelor de protecţie de-a lungul 
cursurilor de apă şi a obiectivelor 
sistemelor de alimentare cu apă şi a de 
canalizare.  

Sol  Protecţia solului şi reducerea 
suprafeţei afectate de depozitări 
necontrolate 

+2 Asigură utilizarea raţională a terenurilor 
din intravilan. 

Sănătatea 
populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului 

+1 Asigură confort şi protecţie prin stabilirea 
activităţilor ce pot fi dezvoltate într-o 
unitate teritorială. Separă activităţile 
economice de zonele de locuit şi sfera 
serviciilor publice (educaţie, sănătate, 
cultură, agrement, etc.) 

Fenomene sau 
riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea efectelor 
alunecărilor de teren şi a 
inundaţiilor 

+1 Creşte siguranţa locuirii şi a construcţiilor 
prin instituirea de interdicţii permanente 
sau temporare de construire. 

Patrimoniu 
cultural 

Asigurarea protecţiei peisajului 
natural, cultural şi istoric 

+1 Asigură perimetre de protecţie a 
monumentelor. 

Zonarea teritorială Stabilirea funcţiunilor unităţilor 
teritoriale de referinţă 

- Obiectivul de mediu corespunde cu 
obiectivul P.U.G.. Interzicerea construirii 
în zone cu riscuri naturael. 

Conservare şi 
utilizare resurse 

Conservarea resurselor 0 Nu are impact 

Reducerea GES 0 Nu are impact 

Conştientizarea 
populaţiei  

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

+1 Conştientizează populaţia asupra valorii 
terenurilor şi o implică în utilizarea lor 
optimă. 

TOTAL +9  

Zonarea teritorială propusă prin Reactualizarea Planului Urbanistic General la comunei 

Bogdănești  va avea un impact pozitiv semnificativ asupra factorilor de mediu şi domeniilor 

analizate pe termen lung.  
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Măsura din P.U.G. – Eficientizarea energetică prin implementarea 

 alimentării cu gaze naturale 

Factor de mediu 

 

Obiective de mediu 
relevante 

Nivel 
impact 

Justificarea nivelului de impact acordat 

Aer  Protecţia calităţii aerului +1 Calitatea aerului mai bună prin: 
- scade cantitatea de gaze cu efect de 
seră (instalaţiile de producere a energiei 
termice cu randament mare); 
- se conservă ecosistemele forestiere 
(consumator de CO2 din atmosferă) 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

0 Nu are impact 

Sol  Protecţia solului şi reducerea 
suprafeţei afectate de 
depozitări necontrolate 

0 Nu are impact 

Sănătatea 
populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului 

+1 Creşte confortul populaţiei. 

Fenomene sau 
riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea 
efectelor alunecărilor de 
teren şi a inundaţiilor 

0 Nu are impact 

Patrimoniu 
cultural 

Asigurarea protecţiei 
peisajului natural, cultural şi 
istoric 

+1 Reducerea exploatărilor de material 
lemnos. 

Zonarea teritorială Stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale de 
referinţă 

0 Nu are impact 

Conservarea şi 
utilizare resurse 

Conservarea resurselor -1/+1 Se consumă o resursă neregenerabilă; 
Scade utilizarea lemnului şi reducerea 
suprafeţelor împădurite. 

Reducerea GES +1 Scade consumul de combustibil 

Conştientizarea 
populaţiei  

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

+1 Creşte aportul populaţiei în economisirea 
de resurse energetice 

TOTAL +5  

Implementarea sistemului de alimentare cu gaze naturale propus prin Reactualizarea 

Planului Urbanistic General al comunei Bogdănești va avea un impact pozitiv semnificativ pe 

termen lung.  
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Măsura din P.U.G. – Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu 

 

Factor de mediu 

 

Obiective de mediu 
relevante 

Nivel 
impact 

Justificarea nivelului de impact acordat 

Aer  Protecţia calităţii aerului +1 Implicare conştientă în economia de 
resurse energetice şi energie. 
Renunţarea la arderea resturilor vegetale. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

+1 Respectarea zonelor de protecţie a surselor 
de apă. 
Respectarea regimului deşeurilor 
(interdicţia de a mai depozita dezorganizat 
pe malurile cursurilor de apă). 

Sol  Protecţia solului şi reducerea 
suprafeţei afectate de 
depozitări necontrolate 

+1 Implementarea sistemului de management 
al deşeurilor. 

Sănătatea 
populaţiei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului 

+1 Respectare normelor igienico-sanitare. 

Fenomene sau 
riscuri naturale 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea 
efectelor alunecărilor de 
teren şi a inundaţiilor 

+1 Participarea voluntară a populaţiei la 
implementarea măsurilor de prevenire a 
efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de 
teren. 

Patrimoniu 
cultural 

Asigurarea protecţiei 
peisajului natural, cultural şi 
istoric 

+1 Instituirea şi respectarea regulamentelor de 
urbanism în zonele de protecţie a 
monumentelor. 

Zonarea 
teritorială 

Stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale de 
referinţă 

+1 Creşterea responsabilităţii administraţiei şi 
a populaţiei în respectarea destinaţiei 
terenurilor şi a regimului de construire. 

Conservarea şi 
utilizare resurse 

Conservarea resurselor +1 Cea mai bună resursă energetică este 
economia de resurse. 
Conservarea fondului forestier. 
Promovarea surselor alternative de 
producere energie (solară, eoliană) 

Reducerea GES +1 Reabilitarea termică a locuinţelor. 

Conştientizarea 
populaţiei  

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

- Obiectivul de mediu corespunde cu 
obiectivul PU..G. 

TOTAL +9  

 

Conştientizarea populaţiei va avea un impact pozitiv semnificativ asupra calităţii 

factorilor de mediu atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.  

 

 

Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din P.U.G. Bogdănești 

s-a analizat dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau există riscul încălcării standardelor de 

mediu. 
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Obiectiv de mediu Evaluare cumulativă 
Există premisele 

atingerii obiectivului? 

Protecţia  calităţii aerului Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra calităţii aerului 

 
DA 

Asigurarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra calităţii apelor de 
suprafaţă şi subteran 

 
DA 

Protecţia solului Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra solului 

 
DA 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra calităţii vieţii 

 
DA 

Protecţia populaţiei la riscuri 
naturale 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra protecţiei 
populaţiei 

 
DA 

Asigurarea protecţiei 
peisajului 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra peisajului 

 
DA 

Zonarea teritorială Obiectivele prevăzute în P.U.G. au 
influenţă pozitivă asupra zonării 
teritoriului 

 
DA 

Conservarea resurselor Obiectivele prevăzute în P.U.G. au efect, 
în general pozitiv asupra obiectivelor de 
mediu deşi gazele naturale sunt o resursă 
neregenerabilă  

 
DA 

Reducerea GES Obiectivul de mediu poate fi atins prin 
reducerea consumului de combustibil  

DA 
 

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

Educarea, informarea şi participarea 
populaţiei la luarea deciziilor privind 
mediu  

 
DA 

Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor Reactualizării Planului Urbanistic 

General al comunei Bogdănești rezultă un efect majoritar pozitiv asupra factorilor de mediu ceea 

ce va asigura respectarea standardelor de mediu.  

Efectul obiectivelor din Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bogdănești 

pe termen mediu şi lung se va concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu 

adoptate de legislaţie pe factori de mediu şi prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi ale 

condiţiilor de viaţă a populaţiei. 
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Capitolul 7: POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANFRONTALIER ȘI EFECTELE 

CUMULATIVE 
 

 

7.1. EFECTELE SEMNIFICATIVIVE ASUPRA MEDIULUI ÎN COTEXT 
TRANSFRONTALIER 

 

Având în vedre poziţia geografică a comunei Bogdănești faţă de frontierele statului și 

prevederile PUG propus considerăm că nu este cazul evaluării potenţialelor efecte transfrontaliere 

ale implementării PUG. De asemenea pe teritoriul comunei nu există surse de poluare ale aerului 

care prin circulaţia maselor de aer ar putea produce poluări cu impact transfrontalier. 

 
7.2. EFECTE CUMULATIVE ALR P.U.G. BOGDĂNEȘTI 

 

 

Nu există efecte cumulativ cu planurile urbanistice ale U.A.T.-urilor învecinate  deoarece 

P.U.G. Bogdănești descrie dezvoltarea teritoriului administrativ al comunei Bogdănești fără a 

interacţiona cu U.A.T-urile adiacente. De asemenea, reactualizarea P.U.G. Bogdănești se subscrie 

planurilor naţionale, regionale şi judeţene prin se urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonelor rurale – 

aceste planuri au fost descrise în capitolul II Relația P.U.G. cu alte planuri sau programe. 

Reactualizarea planului urbanistic al comunei Bogdănești cuprinde preveri cuprinse în planurile 

naţionale, regionale şi judeţene și nu are efecte cumulative cu acestea. 
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Capitolul 8: MĂSURI PROPUSE PRIN STRATEGIA P.U.G. PENTRU 
A PREVENI ȘI REDUCE EFECTELE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI 

 

8.1. MĂSURI PRIVIND GESTIUNEA SERVICIILOR 
 

Măsurile de protecţie ale mediului rezultate din îmbunătăţirea serviciilor la nivelul 

comunităţii locale sunt specifice pentru fiecare domeniu în parte. 

Serviciile de interes public sunt reprezentate la nivelul Bogdănești de următoarele 

utilităţi publice: 

 sediu de primărie; 

 grădiniţa, şcoala primară şi gimnazială; 

 dispensar şi casă de naştere + staţionar + locuinţă medic  

 dispensar veterinar, farmacie sau punct farmaceutic; 

 poşta, servicii telefonice; 

 sediu de politie; 

 spaţii comerciale în zona centrală; 

 magazin general, spaţii pentru servicii; 

 teren de sport amenajat; 

 cămin cultural; 

  centru prelucrare şi industrializare lapte; 

 staţie PECO; 

 centru colectare şi prelucrare fructe de pădure; 

La nivelul acestor servicii de interes public se impun următoarele măsuri de protecţie a 

mediului: 

 implementarea unui sistem de management al deşeurilor; 

 realizarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

Profilul social-economic al localităţilor comunei Bogdănești este determinat în principal de 

funcţia agricolă. 

Economia comunei Bogdănești are un caracter predominant agricol. La nivelul anului 1989  

volumul activităţii economice se realiza în proporţie de 50% în agricultură, 10% în industrie, iar 

restul de 40% în servicii. Volumul activităţii economice după anul 1990 a scăzut, crescând 

ponderea producţiei agricole. 
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Funcţia forestieră este limitata, datorita potenţialului forestier scazut de pe teritoriul comunei.  

Cea mai mare parte a activităţilor agricole se desfăşoară pe suprafeţele proprietarilor 

particulari care se situează în extravilanul localităţii. 

Activităţile realizate în comuna Bogdănești, se încadrează în următoarele sectoare de 

activitate :  

 sector primar: culturi cerealiere,  în gospodării personale sau în arendă, 

creşterea animalelor şi păsărilor; 

 secor terţiar: învăţământ, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, culte, prestări 

servicii, activităţi financiar-bancare, comerţ, transporturi.  

Măsuri propuse prin reactualizarea PUG Bogdănești pentru: 

a. zona instituţiilor şi serviciilor publice cuprinde atât instituțiile și serviciile publice 

existente, cât și activități comerciale, servicii, locuințe, mică producție manufacturieră nepoluantă. 

Zona ocupa o suprafață de 1,25 ha, reprezentand 0,24 % din teritoriul intravilan existent, crescând 

la 4,3303 ha și 0,58 din intravilanul propus. 

Această zona se caracterizează printr-o mare mixitate funcționala axată pe acceptarea 

diferitelor funcțiuni de interes public și general, a diverselor categorii de activități comerciale, 

servicii și mica producție, cât și a locuințelor. 

Măsurile de protecţie a mediului privind gestiunea serviciilor care vor fi implementate prin 

reactualizarea P.U.G. relevante pentru unităţile prestatoare de servicii: 

 implementarea sistemului de canalizare şi epurare care va prelua apele 

menajere uzate provenite de la aceste societăţi prestatoare de servicii reducând 

substanţial poluarea factorilor de mediu; 

 modernizarea şi întreţinerea sistemului de drumuri de pe teritoriul administrativ 

al comunei Bogdănești va avea ca efect creşterea accesibilităţii locuitorilor la 

serviciile oferite de societăţi; 

 implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor va conduce la eliminarea 

deşeurilor provenite din activităţile economice; 

În planul urbanistic se prevede creșterea suprafeţei aferente funcţiunii gospodărie 

comunale cu suprafeţele destinate platformelor de stocare deşeurilor menajere. Zona de 

gospodărie comunală şi cimitire ocupă 0,50 ha, reprezentând 0,10 % din teritoriul intravilan 

existent. Prin Reactualizarea Planului Urbanistic General nu se propune înfiinţarea unor noi 

cimitire sau exitenderea celor existente această zonă va ocupa o suprafață de 0,8194 ha 

reprezentând 0,11 % din intravilanul propus. 
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Prin Regulamentul  Local de Urbanism se va impune aliniamentul construcţiilor faţă de căile 

de acces, regimul de înălţime, aspectul general exterior al viitoarelor obiective.  

Zona de siguranţa stânga–dreapta drumurilor se va extinde conform Ordonanţei nr. 

43/1997, de la marginea amprizei proiectate. 

Amenajarea profilurilor transversale ale drumurilor  pentru  aducerea la parametrii ceruţi 

de STAS 10144/1-89. 

 Drum judeţean DJ 245L    - carosabil = 8,00 m                           

 Drum local   - ampriza = 3,50 –   5,00 m 

- prospectul = 9,00 – 12,00 m           

Prospectul  drumului reprezintă  delimitarea dintre domeniul public şi cel privat şi 

cuprinde: 

 ampriza (3,50 / 5,50 / 7,00); 

 fâşii de siguranţă (1,00 / 0,75); 

 rigole de scurgere a apelor meteorice (1,00 / 1,50); 

 fâşii de protecţie  spaţiu verde  (0,75 / 1,00 x 2); 

 fâşii de circulaţie  pietonală ( 1,00 / 1,50 x 2). 

 

8.2. MĂSURI RESURSELE DE APĂ 
 

În cadrul adoptării Planului Urbanistic General reactualizat al comunei Bogdănești sunt 

menţionate o serie de măsuri pentru reducerea impactului negativ asupra factorului de mediu 

apă. Planul urbanistic General al comunei Bogdănești recomandă realizarea, pe teritoriul comunei, 

a următoarelor investiţii care vor reduce şi preveni poluarea cursurilor de apă şi a acviferelor: 

 extinderea sistemului de alimentare cu apă – măsură care va atrage gestionarea eficientă 

a resurselor de apă din zonă; 

 înfiinţarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere – ceea ce va 

atrage reducerea poluării apelor de suprafaţă şi freatice; 

 înfiinţarea sistemului de gestionare a deşeurilor – ceea ce va atrage reducerea poluării 

apelor de suprafaţă şi freatice; 

 combaterea excesului de umiditate  

 interdicţie de construire a zonelor afectate, până la eliminarea cauzelor care produc 

inundaţii; 
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 lucrările în bazine au rolul de a micşora eroziunile pe versanţi prin împăduriri, plantaţii şi 

diferite alte procedee de fixare a solului.  

 

Altă grupă importantă de lucrări care se pretează pe apele din comuna BOGDĂNEȘTI este 

cea de amenajare a cursurilor de apă. Din această categorie se disting: 

1. Regularizarea cursurilor de apă 

Prin aceasta se realizează o îmbunătăţire a scurgerii în albie, prin lucrări de regularizare în 

curentul liber care urmăreşte strângerea râului într-o alie mică cu un traseu şi o secţiune de 

scurgere cât mai regulată, urmărindu-se cât mai aproape linia malurilor şi a talvegului vechi.  

Prin aceste lucrări se obţine: regularizarea debitului lichid, regularizarea şi în general 

reducerea debitului solid, regularizarea albiei şi fixarea acesteia şi, eventual, regularizarea scurgerii 

gheţurilor. Pentru acest gen de lucrări se vor folosi numai materiale locale. 

Din punctul de vedere al amplasării lor, lucrările de regularizare se împart în: 

1.1. Lucrări executate în albie (epiuri, diguri longitudinale de dirijare, praguri de fund, construcţii 

monolite). 

Epiurile sunt construcţii transversale având unul din capete încastrate în mal. Se folosesc 

pentru calibrarea albiei în vederea realizării secţiunii regularizate, refacerea şi protecţia malurilor 

surpate, îndepărtarea bancurilor, dirijarea curentului, etc. 

Digurile longitudinale de dirijare constituie sisteme închise de apărare care conturează 

traseul regularizat în mod continuu şi sunt amplasate în interiorul albiei mijlocii. Aceste diguri pot 

fi construite din piatră sau nuiele. 

Pragurile de fund servesc la stabilizarea profilului longitudinal al albiei unui râu şi pot opri 

afuierile de adâncime. Ele sunt specifice regularizării pentru apele mici, construindu-se pe întreaga 

lăţime a albiei. Pe râurile de munte cu caracter torenţial, care au şi un debit important, pragurile 

de fund se construiesc mai înalte cu scop de micşorare a pantei de scurgere şi formarea de mici 

căderi locale. 

1.2. Lucrări executate pe maluri (apărări şi consolidări de maluri, îndiguiri). 

Apărările de maluri au ca scop protecţia şi consolidarea taluzelor împotriva afluierilor şi pot 

fi de tip uşor cu caracter provizoriu sau masive cu caracter permanent. 

Pentru aceste lucrări pot fi utilizate: fascinele şi lemnul, anrocamente, moloane, plăci de 

beton, cleionaje, garduri de nuiele, pereuri de piatră sau beton, etc. 

Digurile sunt construcţii de pământ destinate să apere de inundaţii terenurile situate sub 

nivelul apelor mari. 
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În încheierea capitolului ne vom referi la recomandări practice privind îndepărtarea 

umezelii din construcţiile care au fost inundate. 

Măsurile pe care le vom recomanda au eficacitate mare asupra construcţiilor care înaintea 

inundaţiilor nu prezentau fenomene de igrasie şi o eficacitate doar temporară pentru construcţiile 

care anterior inundaţiilor erau umezite, adică aveau igrasie. 

Umezirea clădirilor pe toate feţele laterale în urma inundaţilor se deosebeşte de cazul 

curent când igrasia se produce prin pătrunderea apei prin ascensiune capilară din pânza freatică 

subterană interceptată de fundaţiile clădirilor. 

Construcţiile de lemn supuse umezirii prin inundare iar apoi unui regim de uscare sunt 

expuse atacului ciupercilor xilofige, recomandându-se dezinfectarea prin vopsire sau stropirea cu 

soluţii fungicide. 

8.3. MĂSURI RESURSELE DE ATMOSFEREI 
 

Factorul de mediu aer nu prezintă poluări semnificative la nivelul comunei BOGDĂNEȘTI. 

Principalele surse de poluare ale aerului fiind: emisiile de mijloacele de transport, substanţele 

volatile urât mirositoare provenite din fermentarea deşeurilor menajere şi emisiile rezultate prin 

utilizarea lemnului ca un combustibil principal pentru încălzirea gospodăriilor. 

Pin implementarea reactualizării P.U.G.-ului se vor lua următoarele măsuri de reducere a 

emisiilor surselor poluante: 

 modernizarea reţelei de drumuri astfel încât deplasarea mijloacelor de transport să se 

producă fără dificultate şi cu un consum cât mai mic de carburanţi; 

 implementarea sistemului de management a deşeurilor va determina reducerea emisiilor de 

compuşi volatili urât mirositori răspândiţi în atmosferă ca urmare a proceselor de 

fermentaţie a deşeurilor organice; 

 înfiinţarea unui sistem de distribuire a gazului metan în comună pentru a înlocui lemnul 

utilizat pentru încălzirea locuinţelor. 

 

8.4. AMELIORAREA CALITĂȚII SOLULUI ȘI SUBSOLULUI 
 

Prin implementarea reactualizării P.U.G. Bogdănești se va obţine o ameliorare a calităţii 

solului prin îndepărtarea deşeurilor depozitate aleatoriu şi apelor menajere ca surse de poluare. De 

asemeni au fost propuse măsuri pentru reducerea solurilor degradate prin fenomene de alunecări de 

teren, eroziune superficială sau exces de umiditate. 
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În prezent datorită lipsei unui sistem de canalizare are ca efect deversarea necontrolată a 

apelor uzate menajere în mediul determinând poluarea solului şi subsolului. Prin reactualizarea 

P.U.G. se propune ca măsură de reducere a efectelor negative ale activităţii antropice înfiinţarea 

unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate. 

Analiza teritoriului comunei Bogdănești a evidenţiat o suprafața de spații verzi de 0,55 ha 

reprezentând 1,05 % . Prin PUG Bogdănești se propune extinderea acestei suprafețe la  64,0683 ha 

reprezentând 8,57 % din suprafața intravilanului propus. 

Prin Planul Urbanistic General al comunei Bogdănești se propuse extinderea intravilanului 

de la 526,06 ha la 747,9607ha. 

 Suprafeţele incluse în noul intravilan vor fi scoase din circuitul agricol prin efectul 

autorizaţiei de construire. Ca urmare, în aceste zone vor fi necesare elaborarea documentaţiilor de 

tip PUZ sau PUD, care să stabilească obiectivele, acţiunile şi priorităţile, compatibilitatea cu 

vecinătăţile, reglementările urbanistice necesare pentru utilizarea terenurilor şi realizarea 

construcţiilor. 

 

Bilanţ teritorial comuna Bogdănești – suprafaţă intravilan 

ZONE FUNCȚIONALE 

EXISTENT PROPUS 

Suprafaţa 

(ha) 
% 

Suprafaţa 

(ha) 
% 

Locuinţe si funcţiuni complementare 27,31 5,19 402,8394 53,86 

Unităţi industriale și depozitare 0,60 0,11 6,3670 0,85 

Unităţi agrozootehnice - - - - 

Instituţii și servicii de interes public 1,25 0,24 4,3303 0,58 

Căi de comunicaţie și transport rutier 16,50 3,14 33,2731 4,45 

Spatii verzi, sport, agrement, protecţie 0,55 1,05 64,0683 8,57 

Constr. tehnico –edilitare - - 2,4592 0,33 

Gospodărie comunală, cimitire 0,50 0,10 0,8194 0,11 

Destinaţie specială - - - - 

Terenuri libere 421,50 79,17 9,00 1,84 

Terenuri agricole - - 209,9940 28,08 

Ape 20,15 3,83 23,8100 3,17 

Păduri - - - - 

Terenuri neproductive 37,70 7,17 - - 

TOTAL ÎN INTRAVILAN 526,06 100,00 747,9607 100 
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Modificări ale bilanţului teritorial în coumna Bogdănești prin implementarea P.U.G. 

 

ZONE FUNCŢIONALE 

Suprafață 

ha 

Locuinţe si funcţiuni complementare 375,5294 ↑ 

Unităţi industriale și depozitare 5,767 ↑ 

Unităţi agrozootehnice - 

Instituţii și servicii de interes public 3,0803 ↑ 

Căi de comunicaţie și transport rutier 16,7731↑ 

Spatii verzi, sport, agrement, protecţie 63,5183 ↑ 

Constr. tehnico –edilitare 2,4592 ↑ 

Gospodărie comunală, cimitire 0,3194 ↑ 

Destinaţie specială - 

Terenuri libere 412,5 ↓ 

Terenuri agricole 209,9940↑ 

Ape 3,66 ↑ 

Păduri - 

Terenuri neproductive 37,70 ↓ 

 

 

8.4. FLORA, FAUNA ȘI REZERVAȚIILE NATURALE 
 

Pe teritoriul comunei Vadu Moldovei există aria naturală protejată Natura 2000 ROSCI0365 

Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi. 

Nu există propuneri de extindere a intravelunului care să se suprapună cu aria naturală 

protejată.  

Suprafaţa ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși este de 5.303 ha; pe teritoriul 

comunei Bogdăneşti se află o suprafaţă de 0,41 ha din întreaga întindere a sitului. Situl a fost 

desemnat pentru protejarea: speciilor de mamifere de interes comunitar - Lutra lutra; speciilor de 

amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Triturus montandoni, Bombina bombina  și 

Bombina variegata; speciilor de  pești de interes comunitar - Barbus  meridionalis și Sabanejewia 

aurata. 
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Obiectivele specifice din Planul de Management se adresează tuturor speciilor „ţintă”, 

precum din perimetrul sitului Natura 2000 – ROSCI0365, transpuse de la nivel strategic, prin Planul 

de acţiune privind speciile „ţintă” ale Planului de Management ROSCI0365: 

e) Conservarea speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora - 

menţinerea/creşterea nivelului populaţiilor acestor specii în sit; 

f) Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de 

conservare ale sitului;  

g) Îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, 

conştientizare, implicare și educare a adulților și a tinerei generații în spiritul protecției 

naturii; 

h) Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării 

obiectivelor. 

 

Măsuri prevăzute în Planul de management al ROSCI0365 

Principalele măsuri de conservare menţionate în Planul de management, care vor 

interacţiona şi cu strategiile propuse de Consiliul Local al comunei Bogdăneşti sunt: 

≈ Recunoașterea în teren și continuarea identificării și cartării speciilor de interes 

comunitar/național și a habitatelor caracteristice; 

≈ Monitorizarea stării de conservare a speciilor; 

≈ Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes 

comunitar/național prin: 

 depistarea și eliminarea surselor de poluare cu deșeuri menajere; 

 supravegherea modului în care se realizează exploatările forestiere din amonte; 

 interzicerea introducerii speciilor invazive de pești (Carassius gibelio, Pseudorasbora 

parva, Lepomis gibbosus, Ictalurus nebulosus) în bălțile artificiale; 

 implementarea restricțiilor privind accesul motorizat în anumite zone, aprinderea 

focurilor, producerea de zgomote puternice, aruncarea deșeurilor, colectarea 

speciilor de floră și faună; 

 realizarea/lobby pentru realizarea unei rețele de canalizare eficiente pentru 

localitatile limitrofe; 

 promovarea unor tehnologii de extracție a agregatelor minerale adecvate 

conservării speciilor de interes comunitar/național și monitorizarea activității 
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balastierelor; 

 desemnarea unor “zone de liniște”, de unde nu se poate extrage nisip și pietriș pe 

parcursul implementării Planului de Management;  

 Interzicerea construirii de baraje, praguri etc. în albia râului Moldova și ale  

afluenților principali, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești; 

 menținerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de speciile de 

amfibieni prin interzicerea/limitarea desecărilor, drenărilor, regularizărilor apelor 

curgătoare; 

 reglementarea/limitarea pășunatului și refacerea covorului ierbos în zonele unde 

acesta este degradat;  

 conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și 

amenajarea de noi bălți de reproducere;  

 păstrarea elementelor lineare de vegetaţie care conectează diferite trupuri de 

pădure; 

 limitarea realizării de noi drumuri de acces și monitorizarea drumurilor existente; 

 includerea prevederilor Planului de management al sitului în amenajamentele 

silvice; 

 includerea prevederilor Planului de management al sitului în planurile de urbanism - 

PUG, PUZ; 

 interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor; 

 implementarea măsurilor de conservare din planul de mangement și a altora noi, în 

funcție de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar; 

 identificarea zonelor ce vor fi desemnate drept coridoare de dispersie și 

evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiții; 

 amenajarea unor coridoare de dispersie pentru tritonul carpatic; 

≈ Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare 

ale sitului; 

≈ Constientizare și educație. 
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8.6. POPULAȚIA 
 

Pentru reactulizarea P.U.G. Bogdănești s-au urmărit măsuri orientate în direcţia amenajării 

teritoriului, stabilirea dreptului de proprietate şi a unor noi relaţii socio-economice: 

 zonarea funcţională a terenurilor din intravilan; 

 dezvoltarea zonei de locuit în concordanţă cu evoluţia populaţiei, numărul de gospodării 

preconizat, P.O.T. impus, posibilităţile economice de atragere a locuitorilor;  

 reorganizarea  zonei centrale; 

 zonele de interdicţie temporară (până la întocmirea şi aprobarea P.U.Z.) sau definitive de 

construire (până la momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat); 

 modul de utilizare a terenului prin indicii de control impuse (P.O.T. şi C.U.T.); 

 mărimea zonelor protejate sanitar; 

 necesarul de fond de locuit, de instituţii şi servicii publice (conform normativelor); 

 raportul între zonele funcţionale şi intravilanul total propus; 

 organizarea căilor de comunicaţie conform normativelor. 

 

8.7. SALUBRIZAREA LOCALITĂȚILOR COMUNEI 
 

Implementarea sistemului de gestionare a deşeurilor va duce la îmbunătăţirea factorilor de 

mediu, în special a calităţii apelor de suprafaţă, a apelor freatice, a solului şi subsolului prin 

extinderea sistemului colectarea şi transport al deşeurilor la nivelul întregului judeţ şi închidere 

depozitelor neconforme.   

Un alt aspect foarte important este folosirea/păstrarea eficientă a resurselor naturale prin 

reducerea cantităţilor de deşeuri generate şi creşterea procentului de reciclare şi valorificare a 

deşeurilor.  

Implementarea sistemului de gestionare a deşeurilor conduce, de asemenea la 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea, 

transportul şi eliminarea deşeurilor (colectarea corespunzătoare a deşeurilor, păstrarea spaţiilor 

de siguranţă, controlul emisiilor atmosferice, colectarea şi tratarea apelor, oprirea depozitărilor 

necontrolate de deşeuri în spaţii necorespunzătoare). 

Măsurile propuse respectă criteriile de suportabilitate, cadru instituţional constituit şi 

viabilitate financiară.  
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8.9. PATRIMONIAL CULTURAL 
 
 

În Planul Urbanistic General al comunei Bogdănești sunt prevăzute următoarele: 

 stabilirea zonei de protecţie pentru monumentele care se află în intravilanul 

localităţii, cu raza de 200 m şi respectiv de 500 m pentru cele situate în extravilanul 

localităţii; 

 prevederile O.G. nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic, 

 atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului 

arheologic conform Legii nr. 422/2001 (delimitarea şi instituirea zonei de protecţie, 

clasarea bunului imobil ca monument istoric, elaborarea şi aprobarea programelor 

speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice, avizarea în domeniul 

monumentelor istorice de către instituţiile de cultură centrale şi locale). 

. 
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Capitolul 9: DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE 
 

 

Raportul de mediu a fost elaborat pe baza analizei unei singure variante a Memoriul 

general pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bogdănești, cea finală. 

Factorii de mediu au fost analizaţi, iar datele au fost interpretate din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ.  

Nu am întâmpinat dificultăţi majore în obţinerea, prelucrarea şi interpretarea datelor.  

Caracteristicile geotehnice şi pedologice ale zonei sunt corect prezentate, pe baza 

documentelor întocmite în urma studiilor de specialitate, puse la dispoziţia noastră de Primăria 

comunei Bogdănești. 

Pentru elaborarea capitolului referitor la conservarea biodiversităţii au fost studiate lucrări 

ştiinţifice de specialitate publicate în domeniul botanic, fitocenologic, geobotanic, entomologic şi 

ornitologic. Nu există însă date complete de conspect al florei şi faunei specifice locale.  

În general informaţiile puse la dispoziţie de colaboratori şi de reprezentanţii instituţiilor 

participante la realizarea proiectului sunt bine sintetizate şi evaluate corect pentru implementarea 

P.U.G.-lui reactualizat al comunei Bogdănești. 

 Menţionăm că prin reactualizarea acestui P.U.G. s-a urmărit tratarea unitară a întregii 

suprafeţe de teren aflată pe teritoriul administratic al comunei Bogdănești atât din punct de 

vedere arhitectural cât şi al utilităţilor tehnico-edilitare. Recomandările formulate de prezentul 

plan au urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei de 

mediu. Nu a fost evidenţiat un potenţial impact negativ asupra mediului natural şi socio-economic. 

Derularea proiectelor propuse va avea efect benefic asupra condiţiilor socio-economice locale.  
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Capitolul 10: DESCRIEREA MĂSURILOR DE MONITORIZARE 
 

 

10.1. PREVEDERI LEGISLATIVE PRIVIND MONITORIZAREA PLANURILOR ȘI 
PROGRAMELOR 

 

 

O.U.G. 195 din 22 decembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 

Art. 70 - Pentru asigurarea unui mediu de viata sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: 

a) să îmbunătăţească microclimatul urban, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de 

apa din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze 

peisajul, să menţină curăţenia stradala; 

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, masuri de 

menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, 

condiţii de refacere peisagistica şi ecologica a zonelor deteriorate, masuri de protecţie sanitara a 

captărilor de apa potabila şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea 

obiectivelor industriale, a cailor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de 

epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, 

fără a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament şi recreere, starea de sănătate şi confort 

a populaţiei; 

f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu 

menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a 

perdelelor de protecţie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologica, estetica şi 

recreativa; 

g) să reglementeze, inclusiv prin interzicere temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de 

autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în 

anumite zone ale localităţilor, cu predominanta în spatiile destinate locuinţelor, în zonele 

destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 
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h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deşeuri de orice 

fel; 

 i) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a canalizării. 

Art. 71 – Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevăzute în planurile 

urbanistice este interzisa; 

Art. 72 – La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respecta prevederile 

prezentei ordonanţe de urgenta şi a reglementarilor speciale şi se prevăd, în mod obligatoriu, 

masuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi 

localităţi, condiţii de refacere peisagistica şi ecologica a zonelor deteriorate şi masuri de dezvoltare 

a spatiilor verzi, de protecţie sanitara a captărilor de apa potabila şi lucrări de apărare împotriva 

inundaţiilor. 

Art. 90 – Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi: 

a) aplica prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu respectarea 

principiilor prezentei ordonanţe de urgenta; 

b) urmăresc respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care 

prestează servicii publice de gospodărie comunală; 

……………………………………………………………………………………………… 

f) asigură, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea masurilor de 

salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor 

publice; 

g) conserva şi protejează spatiile verzi urbane şi/sau rurale, astfel încât să se asigure suprafaţa 

optima stabilita de reglementările în vigoare, în localităţile în care nu exista posibilitatea asigurării 

acesteia, conservarea spatiilor verzi existente este prioritara; 

h) supraveghează operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de 

poluanţi sau depozitarii necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor de colectare a deşeurilor 

refolosibile. 
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10.2. PROPUNERI PRIVIND PROGRAMUL DE MONITORIZARE AL 
IMPLEMENTĂRII P.U.G. 

 

 

Monitorizarea activităţilor de protecţia mediului şi respectarea condiţiilor de Implementare 

a Reactualizării Planului Urbanistic General se vor realiza în conformitate cu  Legea protecţiei 

mediului. Articolul nr. 10 al Directivei nr. 2001/42/CE privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA), 

adoptată în legislaţia naţională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe, prevede necesitatea monitorizării în scopul 

identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de 

implementarea planului şi luării măsurilor de remediere necesare.  

Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită 

măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Aceşti indicatori trebuie să fie astfel 

stabiliţi încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului. 

Complexitatea activităţilor din cadrul propunerilor PUG analizat a condus la stabilirea unor 

indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor de prevenire/diminuare a 

efectelor asupra mediului, iar pe de altă parte, monitorizarea stării, calităţii şi evoluţiei 

factorilor/aspectelor de mediu. Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizarii efectelor 

semnificative ale implementarii reactualizării P.U.G. Bogdănești vor fi stabilite prin acte de 

reglementare emise de autoritatea competenta de protectia mediului A.P.M. Suceava şi ale altor 

autoritati si institutii, pe baza propunerii de program de monitorizare înaintată de către beneficiar, 

la fazele ulterioare ce vor urma aprobarii PUG. 

Monitorizarea se va realiza prin terţi sau laboratoare proprii care în conformitate cu 

prevederile strategiei primăriei poate fi organizat în cadrul structurilor locale, prin dotare cu 

aparatura de măsură şi control necesară efectuării de analize pentru asigurarea obţinerii 

informaţiilor necesare desfăşurării activităţilor proprii în condiţii de respectare a prevederilor 

legale şi cu privire la impactul determinat de activităţile desfăşurate în teritoriul administrativ în 

care se implementează Planul de Urbanism General reactualizat al comunei Bogdănești. 

Implementarea Planului Urbanistic General reactualizat se va realiza în cadrul unui 

management de mediu de către titularul de plan, respectiv Consiliul Local Bogdănești, care va 

cuprinde: 

A. managementul deşeurilor: 

 monitorizarea cantităţilor de deşeuri colectate prin implementarea sistemului de gestiune 
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al deşeurilor; 

 ecologizarea albiilor pâraielor în care au fost depozitate deşeuri; 

 stoparea depozitării deşeurilor menajere sau de construcţii pe terenuri neproductive; 

 eliminarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase rezultate ca urmare a activităţii unor 

instituţii şi agenţi economici (deşeurile medicale rezultate de la punctul sanitar, uleiurile 

rezultate de la ateliere de reparaţii auto, ambalajele îngrăşămintelor şi pesticidelor utilizate 

în agricultura locală, etc); 

 vor fi monorizate cantităţile de deşeuri, tipurile de deşuri, compoziţia deşeurilor, 

documentele de expediţie şi facturile emise de firmele specializate pentru deşeurile 

transportate şi expediate. 

B. protecţia apelor calităţii apelor de suprafaţă: 

 se va urmări implementarea măsurii PUG de instituire a unei zone de protecţie de-a lungul 

cursurilor de apă; 

 implementarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare; 

 staţiile de epurare care vor deservi sistemul de canalizare vor fi dotate cu aparate de 

proprii de măsură a parametrilor de desfăşurare a fluxului tehnologic: 

 debit evacuat; 

 durata fazelor ciclului tehnologic; 

 oxigenul dizolvat; 

 pH-ul apei epurate; 

 încărcarea în suspensii; 

 încărcarea în substanţă organică exprimată în CBO5; 

 pe durata funcţionării staţiilor de epurare monitorizarea proprietăţilor fizice, chimice şi 

biologice ale apei deversate va fi realizată de către laboratoare specializate prin prelevare 

de probe la solicitarea administratorului staţiei de epurare; 

 vor fi urmăriţi indicatorii specifici de calitate a apelor care să permită: compararea cu 

condiţiile iniţiale şi identificarea tendinţelor de evoluţie, monitorizarea performanţelor 

proiectelor implementate, verificarea eficienţei măsurilor de prevenire/diminuare a 

impactului negativ, îmbunătăţirea sistemelor de management al mediului; 

C. protecţia apelor calităţii apelor subterane: 

 prelevarea periodică de probe în vederea monitorizării proprietăţilor fizico-chimice ale 

apelor din puţuri şi fântâni; 

 executarea tehnică corectă a lucrărilor care vor fi prevăzute pentru implementarea 



169 
 

sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare (respectarea adâncilor de 

îngropare a conductelor, adâncimii de fundare); 

 instituirea şi respectarea zonelor de protecţei pentru puţurile de captare şi fântâni; 

 după realizarea sistemului de canalizare se vor face verificări periodice pentru a constata 

eventualele defecţiuni; 

D. protecţia atmosferei: 

 se va urmări reducerea numărului de gospodării care utilizează lemnul drept combustibil 

principal prin proiectarea unui sistem de distribuţie a gazelor pe teritoriul comunei; 

 caracteristicile tehnice ale echipamentelor staţionare şi mobile care produc emisii 

atmosferice; 

 monitorizarea traficului auto; 

 indicatori pentru monitorizarea şi raportarea calităţii aerului: 

 concentraţii de poluanţi la emisie pentru sursele dirijate; 

 inventarul anual al emisiilor de poluanţi; 

 număr şi tipuri echipamente de monitorizare a calităţii aerului ambiental şi a 

parametrilor meteorologici, locuri amplasare; 

 concentraţii de poluanţi (particule în suspensie, depuneri uscate şi umede, oxizi 

de azot, monoxid de carbon) în aerul ambiental în zonele populate; 

 parametrii meteorologici; 

 număr rapoarte de mediu elaborate anual; 

 autorităţi cărora le-au fost transmise rapoarte/informări de mediu; 

 modul de informare/avertizare a publicului. 

E. protecţia solului şi subsolului: 

 executarea tehnică corectă a lucrărilor care vor fi prevăzute pentru implementarea 

sistemelor de aducţiune apă potabilă şi de canalizare (respectarea adâncilor de îngropare a 

conductelor, adâncimii de fundare); 

 după realizarea sistemului de canalizare se vor face verificări periodice pentru a constata 

eventualele defecţiuni privind etanşeitatea conductelor; 

 se va urmări înfiinţarea de plantaţii pe suprafeţele de teren degradat; 

 se vor realiza lucrările de consolidare a malurilor; 

 respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte chimice; 

 utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu evitarea 

scurgerii în cursurile de apă; 
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 interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri neautorizate şi 

sancţionarea nerespectării acestei prevederi;    

F. conservarea biodiversităţii: 

 respectarea prevederilor P.U.G. privind regimul suprafeţelor de teren; 

 monitorizarea suprafeţelor susceptibile de a evolua spre terenuri degradate; 

 menţinerea habitatelor naturale; 

 protecţia speciilor sălbatice de plante şi animale; 

G. starea de sănătate a populaţiei din zonă: 

 monitorizarea calităţii apei din fântâni şi puţuri prin verificări periodice; 

 monitorizarea calităţii apei distribuită prin sistemul centralizat de alimentare cu apă; 

 asigurarea unei surse de apă potabilă pentru alimentarea sistemului de de alimentare cu 

apă; 

 eliminarea deşeurilor rezultate din gospodării; 

 asigurare protecţie sanitare pentru rezervoarele şi pompele care deservesc sistemul de 

alimentare cu apă; 

 preluarea apelor menajere uzate prin implementarea sistemului de canalizare şi epurare. 

Rezultatele obţinute din activitatea de monitorizare a implementării PUG Bogdănești se 

vor introduce în baza de date gestionată de titular şi concretizate prin rapoarte periodice 

prezentate autorităţilor. 
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REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
 

Scopul realizării PUG este armonizarea la nivelul teritoriului comunei Bogdănești a politicilor 

economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi judeţean pentru asigurarea 

echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale judeţului Suceava, urmărindu-se creşterea coeziunii şi 

eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea. Prin întocmirea Raportului de Mediu se urmăreşte 

crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă şi implementarea unui sistem de gestionare a 

serviciilor de utilităţi publice eficient din punct de vedere economic şi ecologic, care să răspundă nevoilor 

colectivităţii locale şi să fie conform cu prevederile directivelor europene. 

PLanul urbanistic conţine informaţii privind modul de gestionare spaţială a teritoriului 

comunei Bogdănești, concepută pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a zonei, în contextul 

armonizării la nivel regional şi naţional şi al încadrării în normele europene privind amenajarea 

teritoriului. În planul urbanistic sunt evidenţiate activităţile prezente şi viitoare ale comunei care 

au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor în acord cu măsurile de protejare a 

patrimoniului natural şi construit conform legislaţiei în vigoare.  

 Obiectivele principale ale PUG sunt: 

 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al 

localităţii; 

 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

 stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice existente; 

 evidenţierea formelor de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; 

 precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi 

plantate; 

 delimitarea zonelor de risc natural, delimitate şi declarate astfel conform legii, precum şi 

a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi 

realizarea construcţiilor în aceste zone. 

 valorificarea potenţialului uman, economic şi natural existente în zonă; 

 reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, cu identificarea şi eliminarea surselor de 

poluare; 

 identificarea potenţialul de relansare economică şi mutaţiile ce pot interveni în 

categoria de folosinţă a terenurilor. 
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Localitatea Bogdăneşti beneficiază de un sistem de alimentare cu apă. Investiţia de care beneficiază 

3200 de locuitori, a fost realizată din fonduri guvernamentale. S-au realizat 18 kilometri de reţea, sursa 

supraterană, un rezervor tampon şi unul de înmagazinare. 

Comuna Bogdănești nu este echipată cu sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate. 

Colectarea, evacuarea apelor uzate menajere de la locuinţele individulale se realizează local la haznale de 

tip rural (uscat, nevidanjabilă sau prin descărcare prin incinta proprietarilor) care afectează bacteriologic 

calitatea pânzei freatice. 

Pentru eliminarea acestei disfuncționalități majore s-a propus înființarea unui sistem centralizat de 

canalizare și a unei stații de epurare. Proiectul a fost realizat de către SC WARESO PROD SRL SUCEAVA. 

Pentru ameliorarea siguranţei circulaţiei în intravilanul localităţilor se propun prin PUG 

următoarele măsuri: 

≈ măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de circulaţie conform 

prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea soluţiilor la condiţiile 

existente şi utilizarea infrastructurilor actuale; 

≈ pietruirea întregii reţele de drumuri clasificate în drumuri interioare care sunt din 

pământ şi reprofilarea lor; 

≈ crearea și/sau modernizarea drumurilor forestiere și agricole; 

≈ realizarea de spaţii de parcare; 

≈ reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei 

Bogdănești şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri; 

≈ refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a lungul 

drumurilor aferente comunei; 

≈ corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi 

amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 

≈ amenajarea profilelor transversale în intravilan conform P.U.G. - ului comunei; 

≈ îmbunătăţirea stării de mobilitate a drumurilor judeţene şi comunale urmărindu-se 

creşterea capacităţii portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranforsări), 

modernizări, tratamente bituminoase, alegerea soluţiei fiind determinată de condiţiile 

locale şi recomandărilor de specialitate. 

În localitatea Bogdănești, prin dezvoltarea teritorială a intravilanului sunt prevăzute extinderi de 

reţele de medie tensiune, de joasă tensiune ce sunt alimentate din posturile de transformare existente şi 

înfiinţarea unui post de transformare.  
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Asigurarea necesarului de consum electric se va realiza din reţelele de medie tensiune existente şi 

de la cele propuse, prin intermediul posturilor de transformare existente, iar necesarul de consum electric 

pentru noile obiective va fi asigurat din rezerva acestuia şi din posturile de transformare nou înfiinţate. 

Alimentarea cu gaze a localităţii Bogdănești se propune a se realiza prin înfiinţarea unei 

conducte de transport a gazului metan şi a unei staţii de reglare-măsură. S-a propus o staţie de 

reglare măsură pentru localitatea Bogdănești. În vederea realizării acestor lucrări, se va efectua un 

studiu tehnico-economic privind organizarea distribuţiei de gaze naturale în localitatea 

Bogdănești. 

Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii. Traseele vor fi marcate prin 

inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din vecinătate. La 

stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei faţă de estetică. 

Managementul deşeurilor pe teritoriul comunei Bogdănești se realizează conform Directivelor 

Europene, Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 

(aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

Angajamentele asumate sunt preluate în cadrul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – document 

elaborat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului în colaborare cu toţi factorii implicaţi. 

Consiliul local al comunei Bogdănești propune ameliorarea situaţiei prezente a spaţiilor verzi prin 

mărirea suprafeţelor destinate spaţiilor verzi, sportului şi agrementului. Prin PUG se recomandă extinderea 

acestor zone de la suprafaţa de la 0,55 ha, existent, la 64,0683 ha. 

Prin P.U.G.  Bogdănești se propune modificarea zonelor funcționale astfel: 

 Locuințe și funcțiuni complementare – va crește cu 375,5294 ha; 

 Unitați industriale și depozite va crește cu 5,767 ha; 

 Instituții și servicii de interes public va crește cu  3,0803 ha; 

 Căi de comunicație și transport va crește cu 16,7731 ha; 

 Spații verzi, sport, agrement, protecție va crește cu  63,5183 ha 

 Construcții tehnico-edilitare va crește cu  2,4592 ha 

 Gospodărie comunală, cimitire va crește cu  2,4592 ha; 

 Terenuri libere va scădea cu 412,5 ha; 

 Terenuri agricole va crește cu  209,9940ha 

 Ape va crește cu  3,66 ha 

 Terenuri neproductive va scădea cu 37,70 ha. 
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Din evaluarea cumulativă a implementării obiectivelor Planului Urbanistic General al 

comunei Bogdănești rezultă un efect majoritar pozitiv asupra factorilor de mediu ceea ce va asigura 

respectarea standardelor de mediu.  

Efectul obiectivelor din Planului Urbanistic General al comunei Bogdănești pe termen mediu 

şi lung se va concretiza în respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate de legislaţie 

pe factori de mediu şi prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi ale condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


