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Capitolul 1.  

EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI  

URBANISTIC GENERAL ANALIZAT, PRECUM SI A RELATIEI CU ALTE PLANURI 

SI PROGRAME RELEVANTE  

 
1.1. Informaţii generale 

 

Lucrarea de fata reprezinta Raportul de mediu asupra Actualizarii Planului Urbanistic 

General al orasului Cisnadie. Raportul de mediu a fost intocmit in conformitate cu cerintele 

H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 

programe si cu precizarile si recomandarile prevazute in Manualul pentru aplicarea procedurii 

de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si 

Gospodaririi Apelor in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 

Evaluarea strategica de mediu este un instrument folosit in mod sistematic la cel mai 

inalt nivel decizional, care faciliteaza integrarea de mediu in procesul de luare a deciziilor, 

conduce la identificarea masurilor specifice de ameliorare a efectelor si stabileste un cadru 

pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protectiei mediului. Evaluarea 

strategica se aplica de catre unele state si la nivel de politici si chiar de legislatie, fiind o 

metoda de asigurare si promovare a principiilor dezvoltarii durabile. In acest sens, s-a 

dezvoltat un instrument international, pe care si Romania l-a semnat la Kiev in 2003 – 

Protocolul privind evaluarea strategica de mediu – si care reglementeaza procedura prin care 

anumite planuri, programe, politici sau acte normative pot face obiectul evaluarii de mediu. 

In cadrul Raportului de mediu pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al 
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orasului Cisnadie au fost abordate urmatoarele aspecte: 

- informatii cu caracter general privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe ; 

- starea actuala a mediului in arealul de impact al Planului Urbanistic General ; 

- obiectivele de protectie a mediului relevante pentru planul urbanistic propus ; 

- metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului posibil a fi generate de PUG ; 

- evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate cu punerea in 

aplicare a planului ; 

- masuri de diminuare a impactului asupra mediului ; 

- analiza alternativelor ; 

- propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului. 

 
1.2. Date de sinteza ale teritoriului administrat de Primaria orasului Cisnadie 

Orasul Cisnadie, se găseşte în zona central a României, la 45°42’47’’ latitudine nordică 

şi 24°09’04’’ longitudine estică, la o distanta de aproximativ 8-10 km (sud) de Municipiul Sibiu. 

Orasul Cisnadie se învecinează cu:  

•  la nord: comuna Selimbar;  

•  la vest: localitatea Talmaciu II, comuna Rasinari, Municipiul Sibiu;  

•  la est: comuna Sadu, orasul Talmaciu, judetul Valcea.  

In teritoriul administrativ al orasului Cisnadie se mai afla localitatea Cisnadioara (sat) 

situata la 3,50 km (vest), la 45°42’16’’ latitudine nordică şi 24°06’43’’ longitudine estică si inca 

27 de trupuri. 

 
Suprafata totala a teritoriului administrativ al orasului Cisnadie este de 14602,66 ha. 
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Bilant teritorial existent       

ZONE FUNCTIONALE CISNADIE CISNADIOARA TRUPURI IZOLATE TOTAL FUNCTIUNI 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Locuinte individuale (L1, L2) 269,54 55,12 122,99 59,73 6,05 1,01 398,58 53,37 

Locuinte colective (L3) 14,69 3,00 0,00 0,00 9,80 21,17 24,49 3,23 

Zona centrala (C) 0,00 0,00 40,62 19,72 0,00 0,00 40,62 5,44 
Service publice dispersate in afara 
zonei centrale (Cb1) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii dispersate in afara zonei 
centrale (Cb2) 

0,00 0,00 2,08 1,01 0,00 0,00 2,08 0,28 

Zona mixta rezidential-servicii (M1) 22,32 4,56 2,93 1,43 4,90 10,58 30,15 4,04 

Zona mixta activitati productive-
servicii (M2) 

4,23 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,87 

Activitati turistice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Activitati legate de culte (F) 1,74 0,36 19,54 9,49 0,00 0,00 21,28 2,85 

Zona cu destinatie speciala (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activitati productive (A) 85,34 17,45 2,73 1,33 12,89 27,85 100,96 13,52 

Spatii verzi amenajate cu acces 
nelimitat (V1) 

1,82 0,37 0,82 0,39 0,00 0,00 2,64 0,35 

Spatii verzi pentru protectia 
cursurilor de apa (V2) 

7,18 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 0,96 

Culoare de protectie fata de 
infrastructura tehnica (V3) 

3,24 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 0,43 

Spatii pentru agrement, complexe si 
baze sportive (V4) 

12,99 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12,99 1,74 

Zona de gospodarie comunala 
(G1,G2) 

10,12 2,07 0,77 0,38 15,50 33,48 26,39 3,53 

Transporturi rutiere (T1)  43,16 8,83 12,32 5,98 0,25 0,54 55,73 7,46 

Transporturi feroviare (T2) 2,45 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 0,33 

Transporturi aeriene (T3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ape 10,18 2,08 1,13 0,54 2,49 5,37 13,80 1,85 
SUBTOTAL INTRAVILAN 489,00 100,00 205,93 100,00 51,88 100,00 746,81 100,00 

TOTAL INTRAVILAN 
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Suprafata intravilanului existent este de 746,81 ha si se propune extinderea acestuia cu 579,13 ha, ajungand la 

1325,94 ha. 

Bilant teritorial propus       

ZONE FUNCTIONALE CISNADIE CISNADIOARA TRUPURI IZOLATE TOTAL FUNCTIUNI 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) 

Locuinte individuale (L1, L2) 458,95 45,74 218,84 70,36 0,00 0,00 677,65 51,11 

Locuinte colective (L3) 15,43 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15,43 1,16 

Zona centrala (C) 45,20 4,50 40,62 12,98 0,00 0,00 85,82 6,47 

Service publice dispersate in afara 
zonei centrale (Cb1) 

11,55 1,15 1,51 0,48 0,00 0,00 13,06 0,98 

Servicii dispersate in afara zonei 
centrale (Cb2) 

10,27 1,02 0,00 0,34 0,00 0,00 10,27 0,77 

Zona mixta rezidential-servicii (M1) 69,74 6,95 15,30 4,56 0,00 0,00 85,04 6,41 

Zona mixta activitati productive-
servicii (M2) 

79,93 7,97 0,50 0,00 0,00 0,00 80,43 6,07 

Activitati turistice (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,21 0,85 0,05 

Activitati legate de culte (F) 1,23 0,12 1,13 0,37 0,00 0,00 2,36 0,18 

Zona cu destinatie speciala (S) 10,11 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10,11 0,76 
Activitati productive (A) 68,47 6,82 1,88 0,77 4,98 42,24 75,33 5,68 

Spatii verzi amenajate cu acces 
nelimitat (V1) 

26,00 2,59 5,81 1,87 0,00 0,00 31,18 2,40 

Spatii verzi pentru protectia 
cursurilor de apa (V2) 

8,66 0,86 0,43 0,16 0,00 0,00 9,09 0,69 

Culoare de protectie fata de 
infrastructura tehnica (V3) 

13,78 1,37 1,18 0,39 0,00 0,00 14,96 1,13 

Spatii pentru agrement, complexe si 
baze sportive (V4) 

31,50 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 1,38 

Zona de gospodarie comunala 
(G1,G2) 

14,60 1,45 2,37 0,77 3,05 25,87 20,02 1,51 

Transporturi rutiere (T1)  111,32 11,09 19,91 6,42 0,42 3,56 131,65 9,93 
Transporturi feroviare (T2) 3,19 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,24 

Transporturi aeriene (T3) 9,27 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9,27 0,70 

Ape 14,25 1,42 1,36 0,46 2,49 21,12 18,10 1,37 

SUBTOTAL INTRAVILAN 1003,45 100 310,70 99,93 11,79 100 579,13 100,00 

TOTAL INTRAVILAN 
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Bilant spatii verzi din intravilanul existent 

Intravilan existent 746,81 ha 
Spatii verzi amenajate cu acces nelimitat 
"V1" 

2,64 ha  

 

26,05 ha 

0,35%  

 

3,49% 
  Spatii verzi pentru protectia cursurilor de 
apa si a zonelor umede "V2" 

7,18 ha 0,96% 

Culoare de protectie fata de infrastructura 
tehnica "V3" 

3,24 ha 0,43% 

Spatii verzi pentru agrement, complexe si 
baze sportive 

12,99 ha 1,74% 

 

Suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor 

Suprafata spatii verzi 228100 mp  

14,61 mp/locuitor 
Populatie oras Cisnadie 15615 locuitori 

 

 

 

Bilant spatii verzi din intravilanul propus 

Intravilan existent 746,81 ha 
Intravilan propus 579,31 ha 

Suprafata intravilan existent + propus 1325,94 ha 

Spatii verzi amenajate cu acces nelimitat 
"V1" 

31,81 ha  

 

87,36 ha 

2,38%  

 

6,54% 
  Spatii verzi pentru protectia cursurilor de 
apa si a zonelor umede "V2" 

9,09 ha 0,68% 

Culoare de protectie fata de infrastructura 
tehnica "V3" 

14,96 ha 1,12% 

Spatii verzi pentru agrement, complexe si 
baze sportive 

31,50 ha 2,36% 

 

Suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor 

Suprafata spatii verzi 724000 mp  

46,36 mp/locuitor 
Populatie oras Cisnadie 15615 locuitori 
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1.3. Axele de dezvoltare propuse prin PUG 

Impulsionarea dezvoltarii prin asigurarea suprafetelor necesare, pregatirea unor 

conditii atractive pentru investitii in sectoare cheie : locuire, comert, servicii, institutii 

publice, industrie performanta, realizarea unor obiective de importanta regionala si 

supraregionala 

- asigurarea unor rerzerve de teren, atat in interiorul orasului, cat si in zonele de 

extindere pentru dezvoltari pe termen lung (obiective sau oportunitati necunoscute la 

momentul elaborarii PUG sau investitii viitoare, posibile sa apara dupa expirarea termenului de 

valabilitate a PUG-ului); 

- obligativitatea unei forme suplimentare de planificare detaliata pentru arealele cheie si 

pentru zonele de extindere in vederea unei mai bune adaptabilitati la exigente si cerinte 

specifice imprevizibile la momentul elaborarii PUG; 

- trasarea si reglementarea stricta a cadrului infrastructural (strazi, retele edilitare, dotari 

si echipamente publice, etc) si urbanistic (indici urbanistici, categorii de utilizatori, etc) pentru 

arealele cheie si pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii continuitatii procesului de 

dezvoltare; 

- asigurarea unui sistem de etapizare pentru zonele de extindere, in vederea gestionarii 

rationale a resursei funciare. 

- restructurarea zonelor disponibile, subutilizate sau cu utilizare neadecvata din 

intravilan; 

- accesibilizarea si urbanizarea zonelor neocupate din intravilan; 

- extinderea zonei intravilan pentru impulsionarea urbanizarii si pentru cresterea ofertei 

de terenuri pentru investitii; 

- trasarea structurii urbane primare, a reglementarilor urbanistice si a etapizarii pentru 

zonele de restructurare.  

 
Echilibrarea dinamicilor de dezvoltare in zonele orasului prin impulsionarea 

cartierelor nordice si a zonelor defavorizate  

- refacerea si multiplicarea legaturilor intre zonele functionale si zona centrala; 

- asigurarea unui mixaj functional pentru evitarea unei polarizari si specializari excesive 

si atingerea modelului urban al «traseelor scurte» (evitarea cresterii traficului generat de 

deplasari la si de la locul de munca); 
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- garantarea suportului legislativ (reglementari aprobate) pentru investitii prin eventuale 

etapizari (clare) ale extinderilor si prin prevenirea degradarii caracterului zonei; 

- reabilitarea zonei centrale istorice a celor doua localitati din UAT Cisnadie, in primul 

rand prin modernizarea infrastructurii si a retelei de dotari publice. 

 
Consolidarea rolului administratiei locale in cadrul procesului de dezvoltare 

urbana, prin valorificarea optima a resurselor publice si prin asigurarea controlabilitatii 

evolutiei orasului in urmatorii 10 ani 

- confirmarea traseelor retelelor majore de infrastructura si fixarea necesarului de utilitati 

publice pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii unui «schelet structural» al 

dezvoltarii, si a facilitarii controlului asupra investitiilor viitoare; 

- definirea limitelor clare ale zonei intravilan, trasate in lungul unor repere topografice 

(limite de proprietate), in vederea facilitarii controlului asupra planificarilor viitoare ale PUG; 

- refunctionalizarea prioritara a suprafetelor libere aflate deja in intravilan, 

restructurarea, activarea si densificarea suprafetelor din interiorul orasului, etapizare riguroasa 

a extinderii intravilanului. 

 
Asigurarea conditiilor unei dezvoltari durabile, conservarea posibilitatilor de 

evolutie a orasului pentru generatiile viitoare 

- extinderea echilibrata a intravilanului, conform estimarilor necesarului de teren, 

inclusiv a unor suprafete - rezerva; 

- esalonarea procesului de extindere a orasului prin trasarea unor trepte succesive de 

crestere si prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ; 

- identificarea si desemnarea unor suprafete - rezerva pentru intampinarea evolutiilor 

imprevizibile si recomandarea unor locatiipentru obiective de utilitate publica cu rol important in 

dezvoltarea orasului (centru «intermodal» de transport in comun rutier vs. gara), institutii 

publice, dotari si nuclee centrale si extracentrale de servicii si comert, sport; 

- protejarea zonelor naturale si a elementelor de peisaj cu valoare ecologica, economica 

si culturala, protejarea zonelor istorice (construite) valoroase, instituirea statutului de zone 

protejate pentru siturile antropice si naturale. 

 
Reabilitarea si asigurarea calitatii locuirii in cartierele construite  

- reglementarea prin RLU a interventiilor in zone construite, evitarea supradensificarii 
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cartierelor de locuinte colective; 

- protejarea zonelor constituite valoroase, atat in interiorul, cat si in afara Centrului 

Istoric; 

- dezvoltarea si extinderea centrelor cu potential federator si a retelei de spatii publice si 

verzi din intravilan, alaturi de protejarea retelei de dotari publice aferente zonelor rezidentiale: 

unitati de invatamant preuniversitar, parcaje publice, baze sportive; 

- reconversia (partialasau totala) a suprafetelor aflate in proprietate publica pentru 

compensarea deficitului de dotari din intravilanele celor doua localitati ale UAT Cisnadie; 

- propunerea de traversari ale barierelor naturale si antropice CF si paraul Argintului si 

afluentilor acestuia, in vederea unei mai bune conectari a vecinatatilor zonelor centrale; 

- realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele in care aceasta lipseste; 

- suplimentarea suprafetelor spatiilor verzi care deservesc localitatile Cisnadie si 

Cisnadioara; 

- consolidarea si extinderea echilibrata a zonelor cu caracter rezidential care nu au 

continuitate cu intravilanul existent. 

 
Asigurarea necesarului de suprafete pentru locuinte noi, cu prioritate in zone 

aflate in proximitatea orasului si in vecinatatea unor elemente naturale cu potential de 

agrement  

- desemnarea unor zone de extindere a orasului cu destinatie predominant rezidentiala; 

- desemnarea unor zone mixte (locuire + servicii + comert), pe suprafete restructurabile 

din proximitatea centrului istoric a orasului; 

- densificarea parcelelor riverane arterelor principale, bulevarde prin reglementarea unui 

profil functional mixt si prin cresterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), in paralel cu masuri 

de realiniere a fronturilor (in afara zonei istorice clasate) si de modernizare a profilelor 

stradale. 

 
Asigurarea unor conditii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinte 

(densitate, dotari, infrastructura, tipologii)  

- precizarea parametrilor de configurare a noilor implanturi rezidentiale si de productie in 

acord cu principiile unei dezvoltari durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructura, 

asigurarea si localizarea necesarului de dotari si spatii verzi; 

- delimitarea unor zone prioritare de interventie si conditionarea dezvoltarii prin 
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elaborarea de PUZ-uri; 

- rezervarea unor suprafete pentru functiuni cheie si ocuparea lor pe baza unei analize 

cost-beneficiu; 

- etapizarea consumului de resurse funciare; 

- asigurarea si protejarea suprafetelor necesare pentru dezvoltarea retelei de 

invatamant preuniversitar (gradinite, scoli). 

 
Satisfacerea necesarului de spatii verzi raportat la numarul de locuitori, cf. OUG 

114/2007 (26 mp/locuitor)  

- înfiinţarea de zone publice de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi alte 

spaţii publice cu caracter verde; 

- reabilitarea suprafeţelor libere din zona centrală şi zonele de locuit existente; 

- recuperarea şi amenajarea suprafeţelor reziduale; 

- asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul 

obligativităţii operaţiunilor de expropriere pentru cauza de utilitate publică în zonele centrale 

sau în cele în curs de restructurare / urbanizare. 

 
Protejarea habitatelor naturale valoroase si a cadrului natural 

- păstrarea zonelor de habitat din afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei de 

construire, accesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agreement; 

- realizarea unei reţele de trasee ciclo-turististice în oraş care să federeze obiectivele 

turistice culturale şi naturale din UAT Cisnădie. 

 
Protejarea si reabilitare spatiilor verzi din interiorul cartierelor 

- delimitarea spaţiilor verzi din intravilan, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere virane 

ca spaţii verzi; 

- reabilitarea centrului istoric cu prevederea unui procent semnificativ de spaţii verzi 

publice; 

- extinderea parcelărilor pentru grădini private la intravilanului, ca suplimentare a 

rezervelor de spaţii verzi publice. 
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Reducerea emisiilor si a factorilor de poluare, precum si prevenirea riscurilor 

alunecarilor de teren si ale efectelor inundatiilor 

- limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale; 

- înfiinţarea unor „centuri” vegetale zone verzi de protecţie între sursele de emisii şi 

zonele rezidenţiale învecinate. 

 
Extinderea rolului de pol regional al orasul Cisnadie asupra întregii zone 

periurbane, prin distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin 

modernizarea reţelelor de comunicaţie şi transport 

- atragerea prioritară a investiţiilor din domeniul terţiar sau a industriei performante, 

evitarea concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în defavoarea localităţilor din 

zona periurbană; 

- consolidarea şi stabilirea unor poli de activităţi cu caracter terţiar şi cu deservire la 

nivel regional (comerţ, servicii, instituţii, IMM-uri) în zonele de extindere a intravilanului (zona 

de est în direcţia nodului de legătură cu autostrada, etc.) pentru susţinerea dezvoltării unor 

structuri funcţionale echilibrate în zona extra urbană; 

- realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN1 – Răşinari; 

- rezervarea şi dezvoltare eventuală a culoarelor necesare pentru extinderea viitoare a 

unei artere ocolitoare a Municipiului Sibiu (care să întregească actuala “ocolitoare” care face 

parte din autostrada Nădlac – Bucureşti); 

- extinderea infrastructurii turistice din zonă în vederea consolidării sale ca pol de 

destinaţie şi atracţie turistică; 

- construirea unei staţii proprii performante de epurare; 

- dezvoltarea reţelei de transport periurban integrat, cu accent pe transportul în comun; 

Implementarea sistemului „tren orbital” (Aeroport - Gara - Şelimbăr - Cisnădie) şi 1f - corelarea 

dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările comunelor învecinate; 

- rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate prin PUG; 

- protejarea şi modernizarea structurilor de activităţi ale sectorului primar - agricultură, 

piscicultură, silvicultură, viticultură, zootehnie - prin asigurarea terenurilor şi infrastructurii 

destinate acestor funcţii economice şi limitarea urbanizării extravilanului. 
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Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul 

administrativ (industrie vs. locuire) 

- diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin 

introducerea de centre de activităţi în cartierele de blocuri; 

- reabilitarea zonelor rezidenţiale „defavorizate” prin modernizarea şi extinderea reţelei 

de dotări publice şi utilităţi şi prin crearea condiţiilor avantajoase pentru investiţii în aceste 

zone.  

 
Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi 

valorificării durabile a resurselor naturale (sursa PATZ periurban al orasului Sibiu) 

- protejarea habitatelor naturale (geoolgice) valoroase prezente în lunca Pârâului 

Argintului; 

- realizarea coridorului verde în lunca Pârâului Argintului ca zonă federatoare între 

zonele rezidenţiale, Centrele istorice Cisnădie şi Cisnădioara şi viitoarele dezvoltări de pe 

teritoriul UAT, în corelare cu dezvoltarea generala prevăzută de PUG; 

- realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement în lungul în luncii 

Pârâului Argintului şi afluenţilor săi şi constituirea de trasee pietonale şi cicloturistice de 

legătură cu localităile învecinate şi cu zone cu atractivitate turistică. 

 
Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului 

cultural ca factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale 

- instituirea statutului de Zonă Protejată (severă) pentru arealele construite valoroase 

dpdv cultural, istoric, arhitectural, peisagistic; 

- protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Cisnădioara) înglobate în UAT al 

oraşului Cisnădie prin reglementarea intervenţiilor. Protejarea peisajului şi peisajului cultural 

(aşezare+cadru natural+culturi); 

- protejarea siluetei oraşului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale 

valoroase spre cadrul natural. 
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Profilarea şi dezvoltarea Cisnadiei ca centru de servicii, afaceri, cultură, 

comunicare, media şi educaţie superioară, de importanţă regională şi naţională 

(„Cisnădie - istoria producatoare de progres”) 

- valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru 

sectorul terţiar (birouri, instituţii, servicii, comerţ, expo etc). Reciclarea platformei industriale 

subutilizate sau neperformante. 

- rezervarea obiectivelor istorice din zona centrala pentru evenimente şi spectacole. 

 
Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea 

atractivităţii oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vietii 

- extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric conservarea componentei 

rezidenţiale ca particularitate culturală şi factor de echilibru funcţional la nivelul zonei istorice 

centrale protejate; 

- optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în şi în afara 

centrului istoric şi prin extinderea reţelei în interiorul şi exteriorul oraşului. Realizarea unei 

reţele de spaţii verzi interconectate şi păstrarea de coridoare verzi de legătură cu zonele 

naturale din exterior (coridoare verzi în lungul pârâului Argintului), extinderea reţelei de trasee 

pietonale şi ciclo-turistice în zona periurbană; 

- protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale aflate în afara zonei centrale, 

instituirea statutului de zona protejată. 

 
Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie existente şi transporturi 

- extinderea şi organizarea zonelor industriale deja existente şi dozarea şi distribuirea 

lor în teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziţia în intravilanul existent şi 

relaţiile de trafic generate; 

- consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate 

dezvoltării infrastructurii specifice; 

- reglementarea traseului „trenului urban” pe teritoriul administrativ Cisnadie, inclusiv 

stabilirea poziţiei unei staţii terminus (în proximitatea zonei centrale); 

- rezervarea unor locaţii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate în 

proximitatea zonelor de patrimoniu. 
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Gestionarea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări 

pe termen lung şi pentru evoluţii imprevizibile 

- asigurarea unor rezerve de teren pentru investiţii pe termen lung, în apropierea zonei 

centrale reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin extinderea 

etapizată a zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură; 

  - desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG; 

  - stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) 

pentru zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv sugerarea operaţiunilor şi  procedurilor 

de restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice; 

  - stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi 

cadastrale pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară;  

  - utilizarea eficientă a resurselor funciare publice, reafirmarea şi consolidarea rolului 

administraţiei publice în procesul de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare 

existente pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în 

avantajul prioritar al interesului public şi reglementarea operaţiunilor de restructurare 

/urbanizare în vederea extinderii resursei funciare publice. 

 
1.4. Obiectivele evaluării strategice de mediu 

Evaluarea strategică de mediu este un instrument utilizat pentru minimalizarea riscului 

şi pentru maximalizarea efectelor pozitive ale planurilor şi programelor de mediu propuse. 

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

programe asupra mediului (denumită în continuare Directiva SEA) cere ca evaluarea 

strategică de mediu să fie efectuată în faza de elaborare a unui plan sau program, precum şi 

elaborarea unui «Raport de mediu», efectuarea de consultări şi luarea în considerare a 

«Raportului de mediu» şi a rezultatelor consultărilor în procesul de luare a deciziilor. România 

a transpus Directiva SEA prin Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 8 iulie 2004. 

Procesul de evaluare strategică de mediu examinează rezultatele individuale ale 

procesului de planificare şi poate propune modificări necesare pentru a maximaliza beneficiile 

pentru mediu generate de propunerea de dezvoltare şi pentru a minimaliza riscurile şi 

impacturile negative ale acestora asupra mediului. 

O bună aplicare a SEA va ridica din timp semnale de avertizare cu privire la opţiunile 

care nu asigura o dezvoltare durabila din punct de vedere al mediului, înaintea formulării 
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proiectelor specifice şi atunci când sunt încă posibile alternative majore. Ca atare, SEA 

facilitează o mai bună luare în considerare a limitelor de mediu în formularea PUG care 

creează cadrul pentru proiectele specifice. Astfel, procedura SEA vine în sprijinul dezvoltării 

durabile din punct de vedere al mediului. 

 
1.5. Prezentarea continutului si a obiectivelor principale ale PUG  

 
Principalul obiectiv al planului “Actualizare Plan Urbanisc General orasul Cisnadie” 

constă în crearea cadrului de reglementare din punct de vedere al planificarii urbanistice in 

vederea realizarii dezideratelor propuse prin elaborarea propunerilor de organizare urbanistica 

a arealului de implementare, în corelaţie cu zonele adiacente si cu prevederile celorlalte 

planuri urbanistice aprobate in cadrul teritoriului administrativ al orasului Cisnadie. 

Scopul intocmirii prezentului Raport de mediu consta in evaluarea potentialelor efecte 

semnificative asupra mediului ale implementarii planului si stabilirea masurii in care Planul 

Urbanistic General propus de catre beneficiar promoveaza principiile dezvoltarii durabile prin 

integrarea corespunzatoare a consideratiilor cu privire la mediu. 

In acest sens, Planul Urbanistic General constituie documentatia care stabileste 

obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pentru aceasta zona teritoriala in perioada 

urmatoare, pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si orienteaza politicile de 

dezvoltare in vederea stabilirii obiectivelor propuse. 

 Prin Planul Urbanistic propus s-au stabilit obiectivele, actiunile, prioritatile si 

reglementarile de urbanism (permisiuni si restrictii) necesar a fi aplicate in utilizarea teritoriului 

si in conformarea propunerilor la situatia urbanistica de fond a zonei. 

 
 Planul Urbanistic General cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii 

unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: 

 - stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al 

orasului; 

 - stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

 - zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie; 

 - delimitarea zonelor afectate de servituti publice; 

 - modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

 - stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor 
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arheologice reperate; 

 - zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare; 

 - formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; 

 - precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si 

plantate; 

 - zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la 

masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 

constructiilor in aceste zone; 

 - zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. 
  

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: 

 - evolutia in perspectiva a localitatii; 

 - directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 

 - traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a 

teritoriului national, zonal si judetean; 

 - zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la 

masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea 

constructiilor in aceste zone; 

 - lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare; 

 - stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; 

 - delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare 

urbana. 

 
 1.6. Zonarea functionala a teritoriului analizat 

Din punct de vedere functional, teritoriul orasului Cisnadie are urmatoarea structura: 
 
 Nr. 
crt. 

Simbolul zonei 
sau subzonei 
functionale 

Zona functionala  
Subzona functionala 

1 C Zona centrala istorica protejata 

2 CB Zone situate în afara perimetrului central care grupează 
funcţiuni complexe  

CB1 Subzona serviciilor publice dispersate existente în afara zonelor 
protejate 

CB2 Subzona serviciilor dispersate existente in afara zonelor protejate 

3 M Zona mixta continand institutii, servicii si echipamente publice, 
servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, 
prefesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri, 
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restaurante, recreere), activitati productive mici, nepoluante si 
locuinte 

M1 Subzona mixta rezidential-servicii 

M2 Subzona mixta activitati productive-servicii 

4 L Zona de locuit 

L1 Subzona locuinte individuale si colective mici P + 1 E, P + 2 E in 
lotizari/parcelari anterioare 

L2 Subzona locuinte individuale si colective mici P + 1 E, P + 2 E 
realizate pe baza unor lotizari/parcelari noi 

L3 Subzona locuintelor colective medii P + 3 E – 4 E Retras situate in 
ansambluri preponderent rezidentiale 

5 B Zona activitatilor turistice 

6 F Zona activitatilor legate de culte 

7 A Zona activitatilor productive 

8 G Zona de gospodarie comunala 

G1 Subzona constructiilor, instalatiilor si amenajarilor pentru gospodarie 
comunala 

G2 Subzona cimitirelor si cladirilor anexa 

 

9 V Zona spatiilor verzi 

V1 Subzona spatii publice cu acces nelimitat 

V2 Subzona spatiilor verzi pentru protectia cursurilor de apa si zonelor 
umede 

V3 Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica 

V4 Spatii pentru agrement, complexe si baze sportive 

10 T Zona transporturilor 

T1 Zona transporturilor rutiere 

T2 Subzona transporturilor feroviare 

T3 Zona transporturilor aeriene 

 

1.7. Relatia cu alte planuri si programe  

1.7.1. Planuri şi programe la nivel local 
Strategia de dezvoltare a judetului Sibiu pentru perioada 2010-2013 si directiile de 

dezvoltare a judetului Sibiu pentru perioada 2014-2020 aprobata prin HCJ nr. 50/2010 

 
Strategia de dezvoltare a orasului Cisnadie - obiectivul strategic este realizarea unei 

dezvoltari economice si sociale durabile care sa duca pe termen lung la cresterea standardului 

de viata al populatiei prin utilizarea eficienta a tuturor resurselor ce stau la dispozitia orasului 

luând în considerare si aspectele legate de conservarea mediului. 

Dezvoltarea durabila este forma de crestere economica care satisface nevoile societatii 

în termeni de bunastare pe termen scurt, mediu si lung. Ea se fundamenteaza pe 

considerentul ca dezvoltarea trebuie sa vina în întâmpinarea nevoilor prezente fara sa puna în 

pericol pe cele ale generatiilor viitoare. 
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Master Planul de Gestionare a Deseurilor in judetul Sibiu - Scopul proiectului: 

îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a contribui la protecţia mediului prin 

implementarea unui sistem de colectare selectivă, procesare şi valorificare a deşeurilor 

reciclabile în vederea reducerii impactului negativ al depozitării acestora asupra mediului. 

Principalele obiective ale proiectului sunt: reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate 

prin valorificarea unor categorii de deşeuri colectate selectiv - urmărindu-se participarea 

tuturor locuitorilor, agenţilor economici şi instituţiilor la schema de colectare selectivă, si 

introducerea colectării şi transportului deşeurilor în zonele neconectate în prezent -      

urmărindu-se valorificarea deşeurilor colectate selectiv şi transportul deşeurilor mixte colectate 

la depozitul controlat de la Sibiu, după închiderea depozitului neconform de la Cisnădie. 

Master Planul privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul 

Sibiu - Sistemul zonal de alimentare cu apa Sibiu Sud a fost dezvoltat in Master Plan pentru a 

furniza apa potabila orasului Cisnadie si comunei Rasinari si pentru a furniza apa suplimentara 

partii de sud a zonei metropolitane Sibiu si pentru a permite unei parti din capacitatea de 

tratare existenta la Dumbrava sa fie redirectionata pentru alimentarea unei zone a judetului ce 

in prezent nu are nici o forma acceptabila de apa potabila. 

Canalizarea existenta din orasul Cisnadie este realizata in sistem divizor fiind executata 

din tuburi de beton cu vechime mai mare de 20 ani si din tuburi de PVC si polietilena. 

Colectoarele din PVC si polietilena au fost executate in ultimii 10 ani si se afla in stare buna de 

functionare. Deficientele retelei de canalizare a apelor uzate menajere din orasul Cisnadie 

sunt reprezentate de colectoarele din tuburi de beton cu durata de viata depasita. 

Necesitatile privind extinderile si reabilitarile sistemului de canalizare a apelor uzate 

menajere din orasul Cisnadie constau in importante lucrari de reabilitare si extindere. 

Master Planul pentru turism in judetul Sibiu - caracteristicile principale ale 

ansamblului resurselor turistice din judeţul Sibiu sunt diversitatea şi valoarea ridicată raportată 

la oferta turistică a României. Resursele turistice naturale variază de la peisaj montan alpin la 

forme de relief speciale, în timp ce resursele turistice antropice cuprind mai multe subcategorii 

principale (etno-folclorice, istorico-arhitecturale, religioase), a căror importanţă este amplificată 

şi de caracterul multicultural din zonă.  

Principalele două obiective antropice în zona Cisnădie-Cisnădioara sunt reprezentate 

de Cetatea din Cisnădioara şi Biserica Fortificată din Cisnădie (unde se găseşte şi cel mai 

vechi paratrăsnet din Transilvania). În mod deosebit, Cetatea din Cisnădioara se bucură de o 
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notorietate ridicată, beneficiind de un flux important de turişti (o bună parte dintre aceştia 

sosesc în mod special pentru acest obiectiv).  

În această zonă se organizează etape ale mai multor serii de evenimente sportive 

precum „Redbull 1000 Trails”, „ATV Territory”, concursuri de orientare, mountain-biking (există 

trasee ciclo-turistice amenajate), motocross, dar şi secţiuni ale unor festivaluri precum 

Artmania sau Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu.  

Alte obiective secundare al zonei sunt Expoziţia muzeală de Etnografie – Cisnădioara şi 

Expoziţia muzeală „Istoricul Industriei Textile" – Cisnădie.   

Serviciile oferite de structurile de cazare din Cisnădioara au atras în turismul local şi o 

importantă componentă de business atât pe partea de workshop-uri, training-uri sau 

conferinţe, cât şi pe cea de team building.  

 

1.7.2. Planuri şi programe la nivel regional 

In vederea adoptarii solutiei optime in derularea proiectului propus si pentru a evita 

aparitia unor stari teritoriale conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost 

urmarite corelatiile si interferentele cu urmatoarele planuri si programe: 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru – potrivit acestei strategii, printre 

principalele directii de dezvoltare a regiunii ar trebui sa se regaseasca: restructurarea ramurilor 

industriale nerentabile, stimularea activitatilor economice performante, modernizarea si 

diversificarea activitatilor, promovarea serviciilor destinate sustinerii activitatilor economice, 

alinierea la standardele europene si internationale in vederea cresterii exporturilor, utilizarea 

mai eficienta a energiei, dezvoltarea rurală, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor din 

economice din mediul rural, dezvoltarea şi modernizarea activităţilor în silvicultură, dezvoltarea 

potentialului de cecetare-dezvoltare si de inovare, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor 

umane şi a serviciilor sociale: promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă 

disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională, îmbunătăţirea şi extinderea 

sistemului de servicii sociale, achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul 

administrării şi dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului 

natural, istoric şi cultural, dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice, 

imbunătăţirea serviciilor în turism, dezvoltarea infrastructurii de sustinere a activitatiilor 

economice (centre de inovare si transfer de tehnologie, parcuri industriale, centre de 

consultanta, etc.).  
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Planul Regional pentru Gestionarea Deşeurilor 

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a guvernuluui nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (care transpune Directiva cadru a 

deşeurilor) prevede obligativitatea elaborării Planurilor de gestionare a deşeurilor la nivel 

naţional, regional şi judeţean. 

Actul de reglementare prevede ca planurile regionale de gestionare a deşeurilor 

(PRGD) să fie elaborate de către Consiliile Judeţene în colaborare cu Agenţiile Regionale 

pentru Protecţia Mediului în baza Planului Naţional de gestionare a Deşeurilor. Planurile 

regionale de gestionare a deşeurilor se aprobă prin ordin comun al conducătorului Autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului Autorităţii pentru o dezvoltare 

regională. 

In perioada 2002-2004 în cadrul proiectului de twinning România – Germania 

(RO2001/IB/EN/01) desfăşurat în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor a fost 

elaborat Planul model de gestionare a deşeurilor pentru Regiunea Centru, precum şi ghidul 

pentru elaborarea planurilor regionale/judeţene de gestionare a deşeurilor. 

Incepând cu 1 august 2006, în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică pentru 

Elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PHARE/2004/016-772.03/01.01) 

a fost revizuită versiunea PRGD Regiunea Centru. In luna decembrie 2008 a fost redactată 

versiunea finală a acestui plan. 

Planul regional de gestionare a deşeurilor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1499/04.04.2007. 

Deşeurile care fac obiectul analizei ultimei versiuni a PRGD elaborat pentru Regiunea 

Centru sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeuri menajere şi asimilabile 

din comerţ, industrie şi instituţii) la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: 

deşeuri de ambalaje, deşeuri de construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, 

vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice. 

 
1.7.3. Planuri si programe la nivel national 

Strategia pentru dezvoltare durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 - 

corelarea rationala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale, in profil 

inter-sectorial si regional, cu potentialul si capacitatea de sustinere a capitalului natural. 

Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, in 
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deciziile investitionale din fonduri publice pe plan national, regional si local si stimularea unor 

asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienta 

in toate activitatile de productie sau servicii; anticiparea efectelor schimbarilor climatice si 

elaborarea atat a unor solutii de adaptare pe termen lung, cat si a unor planuri de masuri de 

contingenta inter-sectoriale, cuprinzand portofolii de solutii alternative pentru situatii de criza 

generate de fenomene naturale sau antropice; necesitatea identificarii unor surse suplimentare 

de finantare, in conditii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de 

anvergura, in special in domeniile infrastructurii, energiei, protectiei mediului, sigurantei 

alimentare, educatiei, sanatatii si serviciilor sociale. 

Strategia nationala in domeniul eficientei energetice – conform acesteia, axele 

majore ale politicii energetice trebuie sa fie: securitatea in alimentarea cu energie, utilizarea la 

maximum a resurselor primare locale, limitarea cresterii importurilor de resurse primare prin 

reducerea intensitatii energetice in economie si utilizarea surselor regenerabile de energie. 

 
1.7.4. Planuri si programe la nivel international 

Carta de la Leipzig pentru orase europene durabile - document care promoveaza: 

folosirea mai frecventa a abordarilor integrate in dezvoltarea urbana; crearea si asigurarea 

unor spatii publice de buna calitate; modernizarea retelelor de Infrastructuri si cresterea 

eficientei energetice; acordarea unei atentii speciale pentru zonele defavorizate in contextul 

orasului ca un tot unitar; consolidarea economiei locale si a politicii locale legata de piata fortei 

de munca.  

Carta Municipiilor si oraselor europene pentru durabilitate (Carta Aalborg) prin 

care sunt promovate aspecte ce tin de strategiile locale pentru durabilitate, durabilitatea ca 

proces creator, de echilibrare la nivel local, economia urbana pentru durabilitate, modele de 

utilizare durabila a terenurilor, modele de mobilitate urbana durabila, responsabilitatea pentru 

clima globala, autonomia locala ca o conditie pentru dezvoltare, cetatenii ca factori principali si 

implicarea comunitatii, instrumente si metode de management urban pentru durabilitate. 

 
1.8. Echiparea edilitara 

1.8.1. Situatia existenta 

1.8.1.1. Alimentarea cu apa 

Sursa de alimentare cu apa a orasului Cisnadie o constituie apa de suprafata din 

acumularea CHE Sadu II prin doua conducte sifon cu Dn = 600 mm, cu un debit instalat           
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Qins = 400 l/s. Apa din acumulare este trecuta peste coronamentul barajului prin sifonare si 

debusata intr-o camera de incarcare amplasata in aval de baraj. Sifonarea este asigurata prin 

pompe MIL care asigura vidul necesar amorsarii conductelor. 

Din camera de incarcare, aval de baraj apa este preluata printr-o conducta de 

aductiune cu Dn = 600 mm din otel si PREMO cu lungimea de 13,50 km pana la statia de 

tratare. In perioadele de golire a lacului Sadu II pentru lucrari de reparatii si revizii, alimentarea 

conductei se face prin montarea unei conducte cu Dn = 400 mm prin galeria de deviere si 

preluare a apei din zona instalatiilor hidromecanice ale barajului amplasate la cca. 300 m 

amonte de baraj. 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa este compus din: 

- captare – acumularea Sadu II; 

- aductiunea de apa bruta care transporta gravitational apa bruta la statia de tratare ; 

- statia de tratare a apei brute pentru uz potabil si industrial; 

- rezervoare de inmagazinare a apei tratate, amplasate in incinta statiei de tratare si la 

intrarea in oras; 

- retea de distributie apa potabila care functioneaza pe doua trepte de presiune si retea 

de distributie apa industriala. 

Statia de tratare 

Statia de tratare apa bruta este amplasata in partea de sud a orasului, in Dealul lui 

Grigore, la cca. 1,5 km de intrarea in oras. 

Statia de tratare are o capacitate de 180 l/s si realizeaza decantarea-filtrarea si 

clorinarea apei, si se compune din: 

- camera de distributie apa bruta; 

- bazin de reactie (cuva din beton armat cu sicane); 

- decantoare orizontale – 6 buc; 

- statie de filtre I cu 4 filtre rapide; 

- statie de filtre II cu 3 cuve de filtrare; 

- instalatie de clorinare-tratare cu clor gazos se face in caminul de distributie apa 

tratata; 

- gospodarie de reactivi; 

- laborator analize. 
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Rezervoare de inmagazinare a apei 

Inmagazinarea apei se face dupa cum urmeaza: 

- zona superioara 

- rezervoare pentru apa potabila 2 x 500 mc si 1 x 2500 mc, cu alimentare din 

caminul de distributie apa tratata din statia de tratare, prin conducta de fonta         

Dn 300 mm pentru rezervoarele de 500 mc si Dn 300 mm pentru rezervorul de  

2500 mc.  

- zona inferioara – alimentarea se face tot din statia de tratare dupa cum urmeaza:  

- rezervoare 2 x 500 mc – prin conducta Dn 150 mm; 

- rezervoare 2 x 1000 mc – prin conducte Dn 150 mm si Dn 400 mm; 

- rezervoare apa industriala 2 x 5000 mc.  
 
Volumul intangibil de incendiu este asigurat din aceste rezervoare, iar distributia apei se 

face gravitational. 

   
Reteaua de distributie 

Reteaua de distributie a apei potabile este de tip inelar si este compusa din conducte 

de otel, fonta, azbociment, si polietilena de inalta densitate (PEHD) cu diametre intre 80-           

250 mm, avand lungimea totala de cca. 28 km. 

Reteaua acopera trama stradala in procent de 96 % si este conceputa sa functioneze 

pe doua trepte de presiune, independente. Cele doua zone sunt cuplate prin robineti clasici cu 

sertar, care nu pot asigura o separare totala a celor doua zone. 

 
1.8.1.2. Evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale 

Reteaua de canalizare functioneaza in sistem divizor acoperind trama stradala a 

orasului in procent de 95 %. 

Reteaua de canalizare existenta preia apele uzate de la locuintele individuale si 

colective (blocuri de apartamente), de la institutii, agenti economici si unitati industriale. 

Reteaua de canalizare este realizata in sistem divizor, din tuburi din beton si PVC sau 

PE, cu Dn 200-500 mm si o lungime totala de 27,8 km, din care 6,80 canalizare pluviala. 

Reteaua de canalizare menajera are o lungime totala de 21 km. Aceasta este realizata 

din 3 colectoare secundare si un colector principal: 

- colectorul nr. 1 cu lungimea de 1,10 km si diametrul Dn 250 mm; 
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- colectorul nr. 2 cu lungimea de 2,0 km si diametrul Dn 250-300 mm; 

- colectorul nr. 3 cu lungimea de 2,3 km si diametrul Dn 500 mm; 

- colectorul principal are lungimea de 6,10 km, din care: 

- 4,70 km din beton cu sectiune ovoida 500/750 mm; 

  - 1,40 km din azbociment cu diametrul Dn 400 mm. 

Acest colector principal este conectat la colectorul clopot 1520/2400 mm al Municipiului 

Sibiu, in amonte de statia de epurare Mohu. 

Colectorul principal subtraverseaza calea ferata Sibiu-Cisnadie cu conducta din otel        

Dn 500 mm in tub de protectie Dn 800 mm pe o lungime de 41,27 m, subtraverseaza DN1 cu 

conducta din otel Dn 400 mm prin tub de protectie Dn 800 mm pe o lungime de 20,5 m, 

subtraverseaza calea ferata Sibiu-Podu Olt si calea ferata ingusta Sibiu-Agnita cu conducta 

din otel Dn 400 mm prin tub de protectie Dn 800 mm pe o lungime de 40 m, subtraverseaza 

pr. Cisnadie cu conducta din otel Dn 400 mm prin tub de protectie Dn 800 mm pe o lungime de 

23,8 m, subtraverseaza pr. Sevis cu o conducta din otel Dn 400 mm prin tub de protectie Dn 

800 mm pe o lungime de 27,0 m. 

 
Ape pluviale 

Reteaua de canalizare pluviala are lungimea de 6,80 km si acopera orasul in procent de 

90 %, si este realizata din tuburi de beton, astfel: 

- 0,65 km cu diametrul Dn 250 mm; 

- 1,80 km cu diametrul Dn 300 mm; 

- 0,60 km cu diametrul Dn 400 mm; 

- 3,75 km cu diametrul Dn 500 mm. 

Apele pluviale colectate sunt descarcate in pr. Cisnadie si afluienti acestuia                        

pr. Argintului si pr. Popi. 

 
1.8.1.3. Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrică a orasului Cisnadie se face din sistemul energetic 

naţional prin intermediul statiei de 110/20 kV Cisnadie amplasata in partea de est a localitatii. 

Statia Cisnadie este alimentata din statia de sistem Sibiu (400/220/110 kV). 

Distributia energiei electrice este asigurata prin intermediul retelelor de medie tensiune 

de 20 kV aeriene si subterane. In zona industriala liniile de medie tensiune sunt de tip 

subteran (LES 20 kV). Din aceste retele se face distributia pe joasa tensiune catre 
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consumatorii locali cu ajutorul posturilor de transformare de 20/0,4 kV. In zona centrala si in 

zona industriala sunt posturi de tip PCZ (post de transformare in constructie de zidarie), iar in 

zonele periferice posturile de transformare sunt de tip aerian. Posturile de transformare sunt 

racordate in marea majoritate in sistem intrare-iesire pe bucla de medie tensiune ceea ce 

confera siguranta marita in alimentare. 

Reteaua aeriana de medie tensiune (20 kV) ce deserveste localitatea este pozata pe 

stalpi de beton armat precomprimat (tip CONEL). Traseul ei urmareste trama stradala a 

localitati in zonele de intravilan. In zonele unde coexista retele de medie tensiune si retele de 

joasa tensiune sunt utilizati pentru sustinerea acestora stalpii specifici retelei de medie 

tensiune. Pe celelalte artere ale localitatii reteaua de joasa tensiune este instalata pe stalpi de 

beton armat specifici retelelor de joasa tensiune. Alimentarea retelelor de joasa tensiune se 

face radial din posturile de transformare prin conductoare de aluminiu cu sectiunea de 35-           

95 mmp. 

Retelele majore de 20 kV precum si LEA 0,4 kV asigura in intregime necesarul in 

localitate. Iluminatul public este prezent pe majoritatea arterelor din localitate. Sunt utilizate 

lampi cu vapori de mercur sau sodiu. Pentru sustinerea instalatiilor de iluminat public sunt 

folositi stalpii retelei de joasa tensiune. 

Localitatea Cisnadioara se alimenteaza din linia de medie tensiune LES 20 kV din 

zona prin intermediul a doua posturi de transformare aeriene. 

 
1.8.1.4. Alimentarea cu energie termica si gaze naturale 

Alimentarea cu caldura a locuintelor si a dotarilor de utilitate publica se face cu centrale 

termice ce functioneaza cu gaze naturale. 

Alimentarea cu gaze naturale a orasului Cisnadie se face prin intermediul a doua 

conducte de transport de inalta presiune: 

- Sibiu-Cisnadie DN 150 mm (Ø 6’’); 

- Sibiu-Cisnadie DN 250 mm (Ø 10’’); 

Din aceste conducte se ramifica si conductele ce alimenteaza orasul Talmaciu. 

Statia de reglare/masurare/predare (SRMP) inalta/medie/redusa presiune este 

amplasata in zona de nord a localitatii Cisnadie. 

Din SRMP pleaca conductele de distributie de redusa presiune amplasate pe arterele 

de circulatie ale orasului spre consumatori care sunt alimentati direct sau, la consumatorii 
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industriali, prin intermediul statiilor de reglare masurare (SRM). 

 
1.8.1.5. Telecomunicatii 

Orasul Cisnadie este deservit de o centrala telefonica digitala (4000 linii) amplasata in 

zona centrala, in apropierea casei de cultura. Reteaua telefonica este de tip subteran 

(canalizatie sau sapatura), in zona centrala si de tip aerian in zonele periferice. 

Localitatea Cisnadioara este deservita de centraa telefonica a orasului Cisnadie. 

Orasul Cisnadie si localitatea Cisnadioara au acoperire pentru principalele retele de 

telefonie mobila (Orange, Vodafone, Cosmorom). 

 
1.8.1.6. Retele de transport 

Orasul Cisnadie este traversat de doua drumuri judetene Dj 106C si Dj 106 D care pe 

teritoriul orasului au un traseu comun (str. Cindrelului). Aceste doua drumuri asigura legatura 

orasului cu localitatile din teritoriul de influenta (Sevis, Cisnadioara, Sadu, Rasinari, Paltinis) 

dar si cu Municipiul Sibiu. 

Reteaua de strazi a orasului s-a format sprijinindu-se pe cele doua drumuri care au 

statut de drum judetean. 

Ca strazi principale precizam Cindrelului, Lunga, Magurii, Selimbarului, unele dintre ele 

prelungindu-se in teritoriu cu traseul drumurilor judetene sau comunale. 

Lungimea totala a strazilor din orasul Cisnadie este de 27 km, din care: 

- 17,34 km asfaltate; 

- 3,38 km pietruite; 

- 5,83 km din pamant.   

 
1.8.1.6.1. Reteaua de cai rutiere 

Pozitia strategica centrala a Regiunii de Dezvoltare a Centru a favorizat crearea si 

dezvoltarea unei bune structuri de drumuri si reteaua feroviara prin care sunt legate la nivel 

regional centre precum Brasov si Targu Mures, iar la nivel national Bucuresti, Craiova si 

Timisoara. 

Principalele cai internationale ce strabat Regiunea de Dezvoltare Centru si la care se 

racordeaza orasul Cisnadie prin drumuri judetene si care faciliteaza accesul inspre acesta la 

nivel national. 
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Principalele artere internationale sunt: 

- autostrada Nadlac-Arad-Timisoara-Lugoj-Deva-Cisnadie-Pitesti-Bucuresti-Slobozia-

Constanta cu ramura Sibiu-Brasov-Bucuresti (parte din Coridorul paneuropean de transport 

multimodal IV: Dresda /Nurenberg-Praga-Viena /Bratislava-Budapesta-Arad-Bucuresti-

Constanta /Craiova-Sofia-Saloni/Plovdiv-Istanbul) viitorul "schimbator" gasindu-se la                 

cca. 4 km; 

- E60 Bors-Cluj-Napoca-Targu Mures-Brasov-Ploiesti-Bucuresti-Slobozia-Constanta; 

- E81 Giurgiu-Bucuresti-Pitesti-Cisnadie-Cluj-Napoca-Satu Mare-Punct de Frontiera 

Halmeu. 

Orasul Cisnadie este conectat la urmatoarele doua trasee de drumuri/nationale: 

- E68/DN1; 

- E81/DN7.  
  
1.8.1.6.2. Reteaua de cai ferate 

Principalele linii de CF conventionale care deservesc zona Sibiului sunt: 

- magistrala 200: Brasov-Podu Olt-Sibiu-Vintu de Jos-Deva-Arad-Curtici (cale ferata 

partial dubla, neelectrificata pe sectorul Ucea-Podu Olt-Sibiu-Vintu de Jos); 

- linia 204: Cisnadie-Agnita (cale ferata simpla, neelectrificata pe sectorul Sibiu-Agnita si 

sectorul Cornatel-Vulpar); 

- linia 208: Sibiu-Copsa Mica (cale ferata simpla, neelectrificata pe sectorul Cisnadie-

Copsa Mica). 

Sistemul de localitati Cisnadie/Cisnadioara nu are relatie directa cu aceste linii CF. 

Zona este deservita de o linie CF industriala (10 km) care se poate folosi pentru o 

relatie feroviara de calatori. 

 
1.8.1.6.3. Reteaua de aerodromuri 

In Regiunea Centru functioneaza doua aeroporturi, la Sibiu si Targu Mures, un al treilea 

urmand a se construi la Brasov. 

Orasul Cisnadie se afla la cca. 15 km de Aerodromul Sibiu. 
 
1.8.2. Situatia propusa 

1.8.2.1. Alimentarea cu apa 

Este necesară modernizarea instalaţiilor de alimentare cu apă: 

- extinderea retelei de apa pentru acoperirea intregului oras; 
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- asigurarea calitatii apei potabile livrate-in conformitate cu Directiva Uniiunii Europene 

nr. 98/83; 

- furnizarea continua a apei; 

- asigurarea presiunii minime in reteaua de distributie, astfel incat sa fie asigurata 

functionarea normala a instalatiilor din toate cladirile; 

- asigurarea unei capacitati de stocare a unei cantitati de apa echivalenta cu 50 % din 

necesarul zilnic; 

- bransarea localitatii Cisnadioara la sistemul de alimentare cu apa. Extinderea retelelor 

de alimentare cu apa se va realiza pana in anul 2018 prin POSMEDIU si investitie locala. 

De asemenea, se doreste si eliminarea urmatoarelor disfunctionalitati aferente retelei 

de alimentare cu apa: 

- sursa de apa-Acumularea Sadu II nu asigura apa de calitate in perioadele ploiase ale 

anului; 

- aductiunea de apa este realizata din materiale neconforme cu normele in vigoare 

(fonta, otel, beton); 

- statia de tratare a apei este necorespunzatoare din punct de vedere al capacitatii de 

tratare si al calitatii procesului de tratare aplicat; 

- reteaua de distributie a apei este realizata din materiale neconforme cu normele in 

vigoare (fonta, otel, azbociment); 

- datorita echipamentelor vechi si de calitate slaba exista interconectari intre cele doua 

zone de presiune ale retelei de apa. 

 
1.8.2.2. Evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale 

La nivelul colectarii si evacuarii apelor uzate si a celor pluviale se au in vedere 

urmatoarele: 

- asigurarea serviciilor de canalizare in conformitate cu Directivele Uniunii Europene no. 

91/271/EEC si no. 98/15/EEC; 

- modernizarea si extinderea retelei de canalizare pentru a acoperi intreg orasul si 

inlocuirea colectorului Cisnadie-statia de epurare Sibiu; 

- racordarea la sistemul de canalizare a tuturor consumatorilor de apa ; 

- reabilitarea retelei de canalizare pluviala din Cisnadie; 

- realizarea retea de canalizare, statie de pompare a apelor uzate intr-un colector care 
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sa racordeze localitatea Cisnadioara la reteaua de canalizare a orasului Cisnadie; extinderea 

retelelor de canalizare se va realiza pana in anul 2018 prin POSMEDIU si investitie locala. 

- tratarea apelor uzate in conformitate cu directivele europene; 

- managementul namolului rezultat de la tratarea apelor uzate, in conformitate cu 

Directivele Europene. 

De asemenea, se doreste si eliminarea urmatoarelor disfunctionalitati aferente retelei 

de canalizare: 

- reteaua de canalizare a apelor uzate menajere este subdimensionata, cca. 30 % din 

ea este intr-o precara (str. Magurii, Piata Republica, str. Cindrelului, str. Transilvaniei); 

 - racordurile dintre cele doua retele de apa uzata, ceea ce face ca la ploi cu debit mare, 

apa uzata menajera sa fie deversata direct in paraul Argintului fara epurare; 

- colectorul de evacuare a apelor uzate menajere in statia de epurare Municipiului Sibiu 

este deteriorat in mare parte.  

 
1.8.2.3. Alimentarea cu energie electrica 

Pentru îmbunătăţirea alimentării cu energie electrică se propun următoarele masuri: 

- reproiectarea si reactualizarea bransamentelor (la nivelul consumatorilor) in 

conformitate cu legislatia in vigoare; 

- realizarea unor bransamente moderne care sa permita trecerea la sisteme moderne 

de management energetic prin sisteme informationale si tehnica de calcul.  

 
1.8.2.4. Alimentarea cu energie termica si gaze naturale 

Pentru exploatarea in siguranta a sistemului de distributie a gazelor naturale, cea mai 

importanta preocupare este aceea de a inlocui retelele uzate fizic si moral cu retele din 

materiale moderne, adecvate conditiilor de presiune, amplasament si exploatare. 

 
1.8.2.5. Telecomunicatii 

Principalele retele de telefonie au acoperire atat pentru orasul Cisnadie, cat si pentru 

localitatea Cisnadioara. In viitor se doreste cresterea numarului de abonati telefonici. 

 
1.8.2.6. Retele de transport 

La nivelul retelelor de transport, legatura orasului Cisnadie la caile rutiere internationale 

care nu-l strabat se poate face prin: 
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- Drumul Judetean 106C-Fagaras va asigura legatura rapida vest-est intre autostrada 

Nadlac-Constanta si E60 care trece in partea de nord-est a judetului; 

- Drumul Expres Sibiu-Medias-Sighisoara-Odorheiu Secuies-Miercurea-Ciuc va asigura 

legatura rapida sud-nord intre autostrada Nadlac-Constanta si Autostrada Transylvania 

(Bechtel). 

 
 1.9. Premise şi direcţii de dezvoltare a turismului 

Obiectivul strategic consta in consolidarea potentialului orasului cisnadie pentru turismul 

cultural national si (eventual) indernational, in identificarea de oportunitati pentru incurajarea 

extinderii duratei de sedere a turistilor in oras si in asigurarea unei calitatii ridicate a capacitatii 

de cazare si a informatiilor turistice disponibile, corerspunzator statutului orasului.  

In acest sens se au vedere urmatoarele obiective specifice: 

- punerea in valoare a centrului istoric - amenajarea unor ""spatii de perceptie a 

atmosferei istorice" care sa intampine vizitatorii intr-o maniera adecvata si care sa-i indemne 

sa inteleaga si sa se bucure de centru istoric; 

- implementarea unor proiecte mici si usor controlabile, in anumite parti ale centrului 

istoric, ca primi pasi, precum si ca elemente ale unei strategii pe termen lung de imbunatatiri a 

calitatii spatiului public; 

- imbunatatirea potentialului centrului istoric prin oferirea de propuneri concrete si 

tangibile de extindere a posibilitatilor de utilizare a spatiilor publice, in special prin propuneri de 

manifestari culturale; 

- dezvoltarea unor noi forme de turism (eventual ecumenic, cultural, etc) care sa 

valorifice mai bine conditiile locale; 

- usurarea accesului la obiectivele si monumentele din zona; 

- punerea in evidenta, in circuitul pietei turistice locale, a proximitatii de Sibiu; 

- planificarea si organizarea de manifestari locale in cadrul programelor regionale, 

interregionale, nationale si internationale; 

- conturarea unei industrii gastronomice si hoteliere de inalta calitate, dublata de un 

calendar atractiv de evenimete cultural-artistice. 

 
1.10. Gospodaria de deseuri menajere  

 Colectarea deseurilor se realizeaza in prezent de sc SCHUSTER ECOLOGIC SRL, 

urmand ca aceasta activitate sa fie preluata de SC ADI ECO. Cantitatea estimata de deseuri 
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colectate anual se ridica la cca. 10000 m3. Dupa colectare are loc sortarea acestora in statia 

de sortare –reciclare amplasata in zona fostei rampe de gunoi a orasului, de catre acelasi 

operator (sortarea se realizeaza in proportie de 40-60 %). Deseurile reciclabile (hartie, sticla, 

metale, electronice etc.) sunt transportate la unitatile specializate in reciclare, iar deseurile 

menajere la depozitul Cristian (dupa inchiderea depozitului de deseuri din Valea Remetea, 

incepand cu anul 2004 deseurile se depoziteaza la Depozitul ecologic pentru Deseuri 

Menajere si Industriale Cristian - D.E.D.M.I.).  

 Capacitatea proiectată a depozitului este 8 000 000 m3, iar capacitatea construită este 

de 1 125 000 m3. Capacitatea disponibilă în prezent este de 7 500 000 m3. 

 
Master Planul pentru Sistemul de management integrat al deseurilor din judetul Sibiu, 

prevede introducerea colectarii selective a deseurilor si construirea unei statii de sortare a 

deseurilor, cu o capacitate de 20000 t/an, cu extindere ulterioara la 40000 t/an. 

De asemenea, se au in vedere urmatoarele: 

- introducerea colectarii selective a deseurilor menajere in scopul reducerii acestora; 

- dezvoltarea zonelor de protectie a depozitului de deseuri menajere al orasului 

Cisnadie cu respectarea prevederilor legale privind dotarile cu instalatii si monitorizarea post-

inchidere; 

- amenajarea unei statii de transfer pentru deseurile orasenesti, in cadrul careia se vor 

selecta deseurile reciclabile si se vor composta deseurile de natura organica; 

- realizarea, eventual, a unui incinerator pentru deseurile cu grad ridicat de toxicitate; 

- implementarea unor programe educationale, astfel incat sa se produca schimbari 

majore in atitudinea cetatenilor si a operatorilor economici in ceea ce priveste gestionarea 

deseurilor.  

 
Cadrul legal (legislativ si instituţional privind gestionarea deseurilor) 

Scopul politicii europene de mediu este de a respecta principiile dezvoltării durabile prin 

includerea protecţiei mediului în politicile sectoriale. Acquis-ul comunitar cuprinde aproximativ 

200 instrumente legislative care acoperă o gama larga de domenii, inclusiv protecţia calităţii 

apei si aerului, gestionarea deseurilor si substaţelor chimice periculoase, biotehnologie, 

protecţia împotriva radiaţiilor si conservarea capitalului natural. 

Politica comunitara privind gestionarea deseurilor implica respectarea a trei principii 

complementare: 
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 eliminarea deseurilor la sursa si ruperea legăturii dintre generarea deseurilor si 

cresterea producţiei; 

 încurajarea reciclării deseurilor si reutilizării, mai ales în cazul fluxurilor speciale de 

deseuri; 

 îmbunătăţirea soluţiilor de eliminare finală (ex. obligativitatea captării gazului de depozit 

si a valorificării energetice dacă este posibil sau a arderii controlate dacă nu este 

posibil) si utilizarea depozitarii finale a deseurilor doar ca o ultima opţiune. 

Odată cu adoptarea în 1975 a Directivei Cadru privind Deseurile, dezvoltările ulterioare 

ale legislaţiei s-au bazat pe aceste trei principii, acordându-se tot mai multa atentie prevenirii 

generarii si reciclării deseurilor. 

Legislaţia româneasca este aliniată legislaţiei europene si practic, toate directivele 

legate de gestionarea deseurilor sunt transpuse în legislaţia naţionala. 

Legea Cadru privind gestionarea deseurilor este reprezentata de OUG nr. 78/2000 

privind regimul deseurilor aprobată cu modificări prin Legea 426/2001, cu toate modificările si 

completările ulterioare. 

 
În completarea legislaţie cadru, pentru operaţiile de gestionare a deseurilor si pentru 

fluxurile speciale de deseuri există legislaţie specifică, si anume: 

- depozitarea deseurilor; 

- incinerarea deseurilor; 

- importul, exportul si transportul deseurilor; 

- deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE); 

- vehicule scoase din uz (VSU); 

- baterii si acumulatori uzaţi; 

- uleiuri uzate; 

- nămoluri rezultate în urma epurării apei uzate; 

- deseuri ce conţin compusi bifenili policloruraţi si similari acestora; 

- deseuri rezultate din construcţii si demolări (legislaţia este în faza de proiect); 

- deseuri rezultate din industria dioxidului de titan. 
 

Obiectivele prioritare care se regăsesc în toate aceste acte normative sunt: 

 prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate a 

acestora; 
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 reutilizarea si valorificarea deseurilor prin reciclare, valorificare energetica sau orice alt 

proces prin care se obţin materii prime secundare sau utilizarea deseurilor ca sursă de 

energie. 

În continuare sunt prezentate principalele prevederi legislative în ceea ce priveste 

generarea si gestionarea deseurilor: 

  persoanele juridice care generează deseuri sunt obligate să păstreze o evidenţă a lor, 

conform Anexa 1 a HG 856/2002. Datele anuale centralizate vor fi transmise, la 

cerere,autoritarilor teritoriale pentru protecţia mediului; 

  orice deseu care provine din demolări este considerat contaminat si este colectat în 

sistem separat; operatorul economic este obligat să furnizeze containere adecvate de 

colectare pentru acest scop (OM nr. 536/1997. art. 39 (e)). Aceasta prevedere este în 

contradicţie cu prevederile OM 95/2005 si HG 349/2005 care consideră aceste tipuri 

de deseuri ca acceptabile pentru depozitare după efectuarea unor teste, daca este 

cazul; 

  consiliile locale decid, conform prevederilor legislative, punerea la dispoziţie a 

amplasamentelor pentru depozitarea, eliminarea sau tratarea deseurilor (Legea 

nr.426/2001, art. 35); 

  depozitul de deseuri municipale trebuie să fie localizat la minim 1 km distanţă de 

zonele locuite, cu excepţia cazului in care Studiul de Evaluare a Impactului asupra 

Mediului nu specifica o alta distanta pentru a evita riscurile pentru sănătate sau mediu 

(art. 11 al OM nr. 536/1997, Ministerul Sanatatii); 

  depozitarea necontrolata a deseurilor este interzisă; 

  gestionarea deseurilor industriale, municipale sau din construcţii si a deseurilor 

periculoase trebuie să se realizeze pe baza de contract cu persoanele juridice 

specializate (Legea 426/2001, art. 21); 

  persoanele juridice care produc/importa ambalaje pentru introducerea pe piaţa sunt 

obligate să raporteze date referitoare la gestionarea acestora autoritarilor competente 

de mediu până la data de 25 februarie al fiecărui an (HG 621/2005 cu modificări); 

  persoanele juridice sunt obligate să pună pe piaţa doar ambalaje cu o concentraţie 

totala în plumb, cadmiu, mercur si crom (hexavalent) care să nu depăsească 100 ppm, 

începând cu 1 ianuarie 2007 (HG 621/2005, art. 8); 

  persoanele juridice generatoare de deseuri din ambalaje sunt obligate să recicleze 
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/valorifice sau elimine aceste deseuri prin propriile lor facilităţi sau prin alte servicii 

specializate; 

  administraţiile publice locale sunt solicitate să prevadă colectarea separată pentru 

deseurile de ambalaje (HG 621/2005, art. 20); 

  persoanele juridice pot organiza propriile lor depozite unde îsi pot elimina deseurile 

(HG 349/2005, anexa 1(b)); 

  perioada de funcţionare a depozitelor de deseuri municipale trebuie să fie cel puţin de 

20 ani (HG 349/2005, anexa 2, paragraf 1.2.1.b); 

  după închidere, depozitul va fi monitorizat pentru o perioada stabilită de autoritatea 

competenta pentru protecţia mediului dar nu mai puţin de 30 de ani (HG 349/2005, 

capitol V, art. 25(2)); 

  nivelul superior maxim al apei subterane nu trebuie să fie localizat la mai puţin de 1 m 

faţă de nivelul cel mai de scăzut al bazei depozitului (OM 757/2004, art. 3.1.2); 

  operatorii economici care deţin echipamente si materiale ce conţin compusi 

bifenilipolicloruraţi si similari acestora trebuie să realizeze un inventar al lor si un plan 

de eliminare. Data până la care trebuie eliminaţi este de 31.12.2010 (în cazul 

echipamentelor scoase din uz) conform prevederilor din HG 173/2000 cu modificările 

si completările ulterioare). 

 
Noua Directivă Europeană Cadru de Gestionare a Deseurilor (2008/98/EC) 

  introduce obiective de mediu pentru prevenirea generării deseurilor şi clarifică 

conceptele de valorificare şi eliminare a deseurilor; 

  introduce obiective de mediu pentru reciclarea deseurilor menajere şi a deseurilor 

rezultate din construcţii şi demolări; 

  stabileşte standarde minime sau o procedură pentru stabilirea acestor standarde 

pentru un număr de operaţiuni de management al deseurilor; 

  solicită dezvoltarea de programe naţionale de prevenire a generării deseurilor. 

 
Cele mai importante aspecte din Directiva Cadru a Deşeurilor sunt legate de: 

  ierarhia deseurilor in cinci trepte; 

  criterii pentru încetarea stării de deseu; 

  bio-deşeurile; 



 38 

  stabilirea unui prag de suficienta energetica pentru incinerarea deseurilor municipale 

şi reclasificarea operaţiei de incinerare, in funcţie de acest prag, din operaţie de 

eliminare, in operaţie de valorificare. 

 
Ţintele stabilite prin Noua Directivă Cadru, la nivelul anului 2020: 

  pregătirea pentru reutilizarea si reciclarea deseurilor, cum ar fi, cel puţin, hârtie, metal, 

plastic si sticlă provenind din gospodării si, eventual, provenind din alte surse, în 

măsura în care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din 

gospodării, se măreste la un nivel minim de 50% din masa totală; 

  pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea si alte operaţiuni de valorificare materială 

inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deseuri pentru a înlocui alte materiale, la 

un nivel minim de 70%, a deseurilor nepericuloase provenind din activităŃi de 

construcţie si demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la 

categoria 17 05 04 din CED. 

 
De asemenea, desi exista o obligativitate legislativa, în nici-o localitate nu este 

implementata colectarea separata a deseurilor voluminoase si a deseurilor periculoase 

menajere. 

 
Capitolul 2 

ASPECTELE RELEVANTE PRIVIND STAREA ACTUALA A MEDIULUI SI  

EVOLUTIA PROBABILA IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG 

 
2.1. Relieful zonei  

Orasul Cisnadie cuprinde doua trepte de relief: 

- zona Muntilor Cibinului si ai Lotrului (la sud); 

- zona Depresiunea Sibiului sau a Cibinului (la nord), unde sunt asezate cele doua 

localitati componente Cisnadie si Cisnadioara. 

Prima din aceste trepte: Muntii Cibinului si ai Lotrului se caracterizeaza prin masivitati 

de relief domol cu inaltimi cuprinse intre 900 si 2000 m, rar depasind aceasta inaltime. 

Cea de-a doua treapta: Depresiunea Sibiului sau Cibinului este situata intre Muntii 

Cibinului si ai Lotrului la sud-vest si Podisul Tarnavelor la nord-est. 

La contactul muntelui cu vatra depresiunii zona premontana/piemontana care 
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delimiteaza la sud depresiunea, este caracterizata de tapsane si trepte netede, datorate 

eroziunii si acumularilor de pietrisuri, cu inaltimi de maxim 800-900 m, oferind conditii 

favorabile pentru infiintarea asezarilor chiar la baza muntelui. 

Zona premontana/piemontana se continua spre nord-est pana la rama abrupta a 

Podisului Tarnavelor cu terase intinse, formate de-a-lungul raurilor si cu sesul aluvial mai 

coborat, alcatuind vatra depresiune. 

Orasul Cisnadie se afla la o altitudine de: 

- 450 m in zona centrala; 

- 436 m in partea de nord-est; 

- 481 m in partea de sud-vest. 
 
Orasul Cisnadioara se afla la o altitudine de: 

 - 526 m in zona centrala; 

- 586 m in zona Dealului Cetatii. 
    
2.2. Geologia  

Zona montana este alcatuita din structuri geologice uniforme, constituite aproape in 

exclusivitate din sisturi cristaline si gnaise cu intercalate cu calcare cristaline, care pe alocuri 

se exploateaza in regim de cariera. 

Relieful Depresiunii Sibiului dispus in trepte care coboara de la sud-vest spre nord-est 

este format din: 

- zona premontana/piemontana de la contactul cu rama montana cu inaltimi de max. 

800-900 m, este alcatuita dintr-o alternanta de pietrisuri si nisipuri grosiere, cu prafuri argiloase 

si cu argile prafoase, datorate eroziunilor si asternute de ape pe sedimentele de marne si 

argile pontiene; 

- zona de campie premontana inalta, coborand de la 600 la 400 m cladita din pietrisuri 

si luturi pleistocene; 

- zona de terase formate de-a-lungul raurilor alcatuite din straturi de argila prafoasa si 

prafuri nisipoase, intercalate cu nisipuri prafoase cu pietrisuri. 

 
2.3. Particularitatile factorilor climatici din zona 

Sub aspectul conditiilor climatice  

Bazinul Cibinului are un climat temperat moderat specific  ţinuturilor de dealuri înalte, 

elementele climatice prezintă valori ce influenţează în permanenţă regimul hidric. 
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Temperatura medie anuală a aerului. Variază între 60 şi 90C, iar amplitudinea termică 

între 210 şi 260C, cu mici diferenţieri între fundul văii Cisnadiei şi versanţii şi interfluviile mai 

înalte din partea de est a bazinului. 

Numărul maxim al zilelor cu îngheţ este de 30 (în luna ianuarie), iar numărul mediu 

anual al zilelor cu îngheţ este de 115. Fenomenele de îngheţ înregistrate pe râu sunt de la ace 

de gheaţă până la pod de gheaţă continuu. 

 
Precipitatiile atmosferice 

Mediile anuale au valori de 500-700 mm. Numărul anual de zile cu precipitaţii este 

cuprins între 130 şi 140, în sezonul cald căzând mai mult de 2/3 din cantitatea anuală. 

Precipitaţiile maxime înregistrate căzute în 24 de ore sunt  în august (în cinci ani), iunie 

şi iulie (în câte patru ani) şi în mai (în trei ani), acestea cad sub formă de aversă de multe ori şi 

torenţial depăşind 25 l/mp/3h. Lunile cu media cea mai mică a cantităţilor de precipitaţii căzute 

în 24 ore se înregistrează în lunile decembrie şi februarie. Cantităţile de precipitaţii nu cad 

uniform, astfel în nord-vest sunt în jur de 600 mm iar în est ajung la 700 mm. 

 
2.4. Date hidrologice si hidrogeologice 

Reteaua hidrografica de suprafata in perimetru studiat, formata din raul Cisnadie si 

afluentii care brazdeaza intravilanul orasului Cisnadie de la vest la est si de la nord la sud. Atat 

raul Cisnadie cat si afluientii acestuia au cate o zona mai mare sau mai mica inundabila 

datorita lipsei totale de lucrari sau cu lucrari depasite fata de gradul de asigurare. 

 

Raul Cisnadie (v. Argintului), cod cadastral-VIII.1.120.10. 

Raul Cisnadie se formeaza prin confluienta V.Popii cu V.Argintului, care au izvoarele in 

Muntii Cibinului. Bazinul hidrografic are o suprafata de 46 kmp si o lungime de 18 km dupa 

confluienta cu cele doua vai, pana la varsarea in r.Cibin in amonte de localitatea Mohu. 

Inainte de a intra in orasul Cisnadie, raul trece prin orasul Cisnadioara, si traverseaza 

localitatile prin zona centrala. In zona centrala R.Cisnadie primeste ca afluient de dreapta            

pr. Popii ,care are un trseu aproape paralel cu R.Cibin. 

In intravilanul localitatilor, R.Cisnadie este regularizat si consolidat cu ziduri de sprijin si 

consolidari de maluri, avand o capacitate de transport a albiei de a tranzita debitele cu 

asigurarea de 2 %. 

In intravilan orasului Cisnadioara, R. Cisnadie (Valea Argintului) are o albie consolidata 
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cu ziduri de sprijin si are o capacitatea de transport care asigura tranzitarea debitelor cu 5% 

asig. 

 raul Cisnadie (Valea Argintului) are urmatoarele caracteristici: 

- lungimea L = 18  km 

- suprafata  = 46 km2 

- alitudine medie = 640 m 

- panta medie = 33 ‰  

- coeficient de sinuozitate = 1,23 

 

Valea Popii, cod cadastral – VIII.1.120.10.1. 

Valea Popii este afluient de dreapta a R.Cisnadie si izvoraste din Dealurile Cisnadiei, 

traversind orasul de la sud la est. Valea Popii in intravilanul orasului Cisnadie are sectoare 

consolidate cu ziduri de sprijin sau cu lucrari de aparare dar are si zone regularizare fara 

lucrari de consolidare. 

 Valea Popii are urmatoarele caracteristici: 

- lungimea L = 7  km 

- suprafata  = 9 km2 

- alitudine medie = 650 m 

- panta medie = 73 ‰  

- coeficient de sinuozitate:1,23 

 

In amonte de orasul Cisnadie in incinta fermei pomicole exista o mica acumulare de apa 

folosita pentru stropitul pomilor care nu are rol de atenuarea undelor de viitura, ci numai rol de 

asigurarea apei pentru perioadele de stropire. 

 
Raul Sebes (Sevis), cod cadastral VIII.1.120.9. 

Raul Sebes (Sevis) izvoraste din Muntii Cibinului si se formeaza prin confluienta Vaii 

Steaza cu Valea Caselor, in localitatea Rasinari. Acesta traverseaza localitatii Rasinari de la 

vest la est si ajunge pe teritoriu orasului Cisnadie la o distanta de oras de cca. 4.0 km 

 Raul Sebes (Sevis) are cu urmatoarele caracteristici: 

- lungimea L = 30  km 

- suprafata = 101  km2 

- alitudine medie = 806m 

- panta medie = 32 ‰  

- coeficient de sinuozitate = 1,30 

 

Valea Tocilelor, cod cadastral – VIII.1.120.12. 

Valea Tocilelor izvoraste din dealurile Sadului si se formeaza prin confluienta vaii Tocila 
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Mare cu Tocila Mica si strabate partial teritoriul orasului Cisnadie, in zona fermei agricole 

Tocile. Traversarea teritoriului orasului Cisnadie se face in partea de sud-est, iar pe acesta 

vale in zona fermei agricole sunt amenajate mai multe lacuri piscicole. Acestea sunt 

reglementate din punct de vedere al gospodariiri apelor si nu s-au inregistrat inundatii in zona. 

- amenajare piscicola Tocile I cu: 
                              - suprafata lac.................................................1,21 ha 
                              - lungimea lacului............................................140 m 
                              - adincimea medie a apei................................1,95 m 
                              - volum util.......................................................0.016 mil3 

 

- amenajare piscicola Tocile II cu: 
                               - suprafata lac................................................2,33 ha 
                              - lungimea lacului............................................210 m 
                              - adincimea medie a apei................................2,40 m 
                              - volum util.......................................................0,056 mil3 

 

- amenajare piscicola Tocile III cu: 
                              - suprafata lac..................................................1,41 ha 
                              - lungimea lacului.............................................175 m 
                              - adincimea medie a apei.................................1,60 m 
                              - volum util........................................................0,003 mil3 

 

- amenajare piscicola Tocile VII cu: 
                              - suprafata lac...................................................2,71 ha 
                              - lungimea lacului..............................................366 m 
                              - adincimea medie a apei..................................1,56 m 
                              - volum util.........................................................0,042 mil3 

 

- amenajare piscicola Tocile VIII cu: 
                              - suprafata lac....................................................4,95 ha 
                              - lungimea lacului..............................................400 m 
                              - adincimea medie a apei..................................2,01 m 
                              - volum util.........................................................0,099 mil3 

 

 Valea Tocilelor are urmatoarele caracteristici : 

- lungimea L = 13  km 

- suprafata = 19  km2 

- alitudine medie = 615 m 

- panta medie = 59 ‰  

- coeficient de sinuozitate = 1,13 
 

Valea Sapunului, cod cadastral –VIII.1.120.8. 

  Valea Sapunului are izvorul in Padurea Dumbrava si traverseaza zona cimitirului si 

delimiteaza teritoriul orasului Sibiu de al localitatii Selimbar. Valea Sapunului nu traverseaza 
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teritoriu orasului Cisnadie. La iesire din orasul Sibiu pe DJ 106C, Sibiu-Cisnadie, exista un 

podet de sosea format dintr-un tub de beton cu Dn=800 mm, subdimensionat care nu are 

capacitatea de a tranzita debitele din amonte ale vaii Sapunului cu o asigurare mai mare de  

10 %. In conditiile actuale V.Sapunului nu poate tranzita debite mai mari de 4 – 5 mc/sec, 

astfel ca apa se revarsa in albia majora pe malul drept care este mai jos decat malul stang. 

In aceste conditii teritoriu orasului Cisnadie nu este afectat de revarsarile vaii Sapunului, 

limita acestuia fiind la o distanta de cca. 100 m de vale. 

Se impun masuri de marirea capacitatii de transport a albiei si efectuarea de lucrari 

pentru imbunatatirea scurgeri. 

 

 Valea Sapunului are urmatoarele caracteristici: 

- lungimea L = 5 km 

- suprafata  = 6,4 km2 

- alitudine medie = 439 m 

- panta medie = 8 ‰  

- coeficient de sinuozitate = 1,08 

Regimul caracteristic este cel al raului de deal si campie. Alimentare este pluvio-   

nivala. Iarna se  intalneste un complex de fenomene de la acele de gheata si pana la pod de 

gheata continu.   

Urmare a solicitarii facute, datele hidrologice determinate se refera la debite maxime cu 

probabilitatea de producere 1 %, 2 % si 5 %. Datele morfometrice principale ale sectiunii de 

studiu, respectiv suprafata bazinului de receptie (F-km2) si altitudinea medie a acestui bazin 

(Hm-m) au fost determinate pe baza hartilor topografice la scara 1 : 25000 si Atlasul Cadastral 

al Apelor din Romania. 

Valorile calculate au fost determinate pentru regimul natural de scurgere, in conditiile 

actuale de folosire a terenului si nu includ spor de siguranta. 

Din lipsa unor date directe din observatii si masuratori, debitele au fost determinate prin 

metode indirecte si corelatii. Acestea au fost verificate cu relatii de sinteze valabile pentru zona 

studiata. 

 
2.4.1. Propuneri de eliminare a riscului de inundatii 

 raul Cisnadie 

- in intravilanul orasului Cisnadie se impun masuri de decolmatare a albiei precum si 

taierea vegetatiei care obtureaza sectiunea de scurgere; 
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- executarea de ziduri de sprijin pe sectoarele fara lucrari, unde s-au produs inundatii 

locale sau pe sectoarele de rau unde malurile sunt mai joase; 

- in anumite zone, local, unde raul erodeaza malurile se impune executarea de lucrari 

de consolidare, precum si lucrari de sustinere a zidurilor de sprijin existente (praguri de fund, 

traverse de colmatare etc); 

- in localitatea Cisnadioara se impun masuri de decolmatare a albiei in amonte de 

pragurile existente, si in zonele cu sectiune redusa. 

 

 Valea Popii 

- in intravilanul orasului Cisnadie se impun masuri de decolmatare a albiei pentru 

marirea capacitatii de transport, in vederea tranzitarii debitului cu 2 % asigurare; 

- se vor executa lucrari de indepartare a vegetatiei din albie, pe sectoarele 

neamenajate; 

- se vor executa ziduri de sprijin in zonele unde valea produce inundatii locale si unde 

se apropie de locuinte. 

 

 raul Sebes (Sevis) 

- decolmatare raului de vegetatie pe sectorul neamenajat. 
 

 raul Valea Sapunului 

- recalibrarea albie si inlocuirea podetului de sosea de pe DJ-106C, la iesire din Sibiu;  

- promovarea unei lucrari de investitii pentru regularizare si asigurarea impotriva 

inundatiilor a obiectivelor din zona. 

 

 Valea Tocilelor 

- decolmatarea albiei in amonte de amenajarile piscicole si indepartarea vegetatiei din 

albie. 

Constructia de locuinte si de obiective industriale se vor amplasa in afara limitei de 

inundabilitate cu asigurarea 2 % pentru orasul Cisnadie si de 5 % pentru Cisnadioara si 

celelalte trupuri constituite intravilan. 

Pentru toate aceste zone de extindere a constructiilor, cuprinse în noul P.U.G. si 

adiacente cursurilor se vor efectua studii locale de inundabilitate. 
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2.5. Solul 

Zona de munte (Piemontul Muntii Cibinului) este formata din: 

- soluri intelenite (in zona pasunilor alpine la peste 1700 m) ce stau pe calcare 

cristaline; 

- soluri brune podzolice primare (zona jnepenilor si a padurii de conifere), soluri brune 

acide podzolice (sub padurea alpina); 

- soluri brune tipice si argiloase (zona pasunilor si fanetelor). 

In Depresiunea Sibiului din care face parte si Cisnadie, domina solurile brune podzolice 

(pseudogleizate, pseudogleice). 

   
2.6. Biodiversitatea/Arii protejate 

Rezervatia naturala – Calcarele de la Cisnadioara sunt unice în tara. Rocile din jurul 

ei s-au depus în mediul marin în timpul Cretacicului. Depozitele cretacice se întind pe                

cca. 1 km² sprijinind cristalinul Muntilor Cibinului. Geologic, întâlnim o varietate mare de roci: 

conglomerate, marne nisipoase, gresii, brecci, etc. Cercetatorii au identificat în cadrul lor o 

bogata microfauna acvatica: foraminifere, corali, gasteropode, lamelibrauchiate, resturi de 

pesti, moluste. În aceste roci este sculptata stânca cu forma bizara alcatuita din conglomerate 

si calcare cretacice. Înalta de 3-4 metri, aceasta este rezultatul eroziunii apelor curgatoare a 

Pârâului Argintului, care într-un timp îndelungat a erodat pâna la forma de azi. Este declarata 

monument al naturii datorita formei ei ciudate, cât si prin faptul ca fosilele continute ajuta sa se 

reconstituie paleogeografia locurilor, din timpuri îndepartate. 

 
UAT Cisnădie se află în relație cu următoarele situri Natura 2000: SCI Frumoasa 

(ROSCI0085), SPA Frumoasa (ROSPA0043) și SCI Oltul mijlociu – Cibin – Hârtibaciu 

(ROSCI0132) - detaliate in studiul de evaluare adecvata elaborat de ecolog Petrescu Mihai-

Ciprian.  

 
Situl de importanță comunitară Frumoasa, administrat în prezent de către Consiliul 

Județean Alba în baza unui contract încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor pe o durată de 

10 ani, are o suprafață de 137359 ha și a fost desemnat în vederea conservării a 16 tipuri de 

habitate de interes comunitar, precum și a 26 de specii din fauna și flora de interes conservativ 

la nivel european. 
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Aria de protecţie specială avifaunistică Frumoasa, de asemenea administrată în 

prezent de către Consiliul Județean, are o suprafață de 130980 ha și a fost desemnată în 

vederea conservării a 11 specii de păsări de interes comunitar.  

Suprafața ariei de protecţie specială avifaunistică Frumoasa se întinde pe teritoriul 

județelor Sibiu (62 %), Vâlcea (20 %) și Alba (18 %).  
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Situl de importanţă comunitară Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu este un sit în 

suprafaţă de 2826 ha ce se întinde pe teritoriile administrative ale judeţelor Sibiu (66 %), 

Brașov (25 %) şi Vâlcea (9 %).  

Situl Natura 2000 a fost propus pentru desemnare de către Coaliţia Natura 2000 a 

ONG-urilor de mediu din România.  

Din punct de vedere al calităţii şi importanţei SCI Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu în 
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cadrul reţelei ecologice europeneNatura 2000, conform formularului standard al sitului, zona 

este importanţă deosebită pentru conservarea moluştelor Unio crassus şi Chilostoma 

banaticum, precum şi a speciei de peşte Rhodeus sericeus amarus. 

 

  

  

Actualizarea PUG al orașului Cisnădie nu vizează dezvoltarea de noi trupuri de 

intravilan sau extinderea unor trupuri de intravilan în perimetrul siturilor Natura 2000 

suprapuse peste UAT Cisnădie. Astfel, considerăm că forma propusă de actualizare a PUG nu 
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va afecta sub nicio formă tipuri de habitate sau specii de interes comunitar din perimetrul celor 

3 situri Natura 2000. 

 
 Resurse culturale 

 In orasul Cisnadie, cultura imbraca forma unor institutii de cult, care definesc deopotriva 

istoria acestor locuri si traditiile populare ale zonei: 

  Biserica Evanghelica ridicata la inceputul secolului al XIII - lea, initial ca o bazilica 

romanica cu trei nave. Biserica a fost amintita pentru prima data in anul 1349. In a doua 

jumatate a secolului XV si in prima jumatate a secolului XVI a fost transformata in stil gotic. 

 Cetatea cu bazilica in stil romanic de pe dealul Sf. Mihail este unul dintre cele mai 

reprezentative monumente ale stilului romanic din Transilvania, printre cele mai vechi din 

zona.  

 Biserica Evanghelica din Cisnadioara, construita în stil baroc în 1764, înglobeaza pe 

latura de vest turnul bisericii anterioare apartinând stilului gotic. 

 Expozitia muzeala de Etnografie Cisnadioara a fost organizata in anul 1971 si 

etaleaza piese textile, ceramica si lemn specifice creatiei populare din sudul Transilvaniei. 

 Monumentul Eroilor Romani din Primul Razboi Mondial este o cruce memoriala 

construita in anul 1926, amplasata in cimitirul evanghelic . Crucea este realizata din marmura 

si piatra prelucrata. Ea are o inaltime de 1,60 m, la care se adauga inaltimea soclului de                  

0,55 m, fiind imprejmuita cu un gard de beton. Pe fatada monumentului se afla un inscris 

comemorativ "Nu uitati si vitejia Romana tot mai sus se inalta; Noi 139 eroi cazuti in razboiul 

din 1916. Pentru Neam".  

Lista imobilelor din Ansamblul Istoric „ANSAMBLUL URBAN CENTRU ISTORIC„ 

Cisnădie COD LMI SB-II-a-A-12354 se gaseste in anexa 1. 

 
 2.7. Populatia  

In anul 2008, populatia totala a orasului Cisnadie era de 16046 de locuitori (7863 

barbati - 49,10 % si 8183 femei - 50,99 %), situandu-se astfel in categoria oraselor mici ale 

tarii (25000 de locuitori). 

Cu toate ca exista o pondere mare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-55 de ani 

(40,57 %), se constata un proces usor de imbatranire la nivelul UAT Cisnadie, ponderea 

populatiei de peste 65 de ani fiind in crestere, in paralel, cu scaderea ponderii grupelor mici de 

varsta. 
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Procesul de imbatranire se poate observa si in reducerea numarului de elevi inscrisi in 

procesul de invatamant. 

Densitatea populatie in UAT Cisnadie era in anul 2008 de 115,8 locuitori/km2 (in 

crestere), valoarea este superioara celei inregistrate la nivel de judet (78 locuitori/km2) si la 

nivel de regiune (74 locuitori/km2) si chiar celei la nivel national (90,2 locuitori/km2). 

 
La nivelul populatiei se au in vedere urmatoarele obiective: 

Demografie si sanatate publica 

- cresterea natalitatii; 

- mentinerea numarului de locuitori; 

- stoparea numarului iesirilor cu domiciliu; 

- cresterea sperantei de viata; 

- ameliorarea, imbunatatirea calitatii vietii; 

- reducerea riscului de imbolnavire; 

- imbunatatirea dotarii spitalelor. 
 
Asistenta sociala 

- asigurarea unei coeziuni sociale puternice intre categoriile sociale si intre generatii; 

- implementarea noului sistem national de asistenta sociala; 

- promovarea unei politici moderne privind incluziunea sociala si stimularea muncii; 

- abrobarea si implementarea la nivelul orasului Cisnadie a planului judetean anti-

saracie si promovarea incluziunii sociale; 

- reducerea saraciei si excluziunii sociale prin oferirea de servicii sociale bine 

directionate si corespunzatoare nevoilor (asigurarea venitului minim garant si ajutoare 

materiale si financiare in colaborare cu ONG-uri, conform legislatiei in vigoare); 

- in vederea asigurarii echilibrului intre cerintele economiei de piata si celei ale protectiei 

si solidaritatii sociale, permanentizarea relatiei cu partenerii economici si sociali, dar si cu 

opinia publica; 

- reorientarea activitatii de asistenta sociala; generatiile viitoare vor trebui sa reprezinte 

principalul obiectiv, caruia ii vor fi subordonate toate programele de asistenta, printre care 

acordarea de alocatii pentru subzistenta si pentru dezvoltarea familiala, in vederea combaterii 

marginalizarii unor categorii sociala. 
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Protectia copilului  

- inchiderea institutiilor de tip rezidential si infiintarea serviciilor de tip familial; 

- dezvoltarea alternativelor de tip familial; 

- prevenirea abuzului si a neglijarii copilului; 

- implicarea comunitatii locale in respectarea drepturilor copilului; 

- integrarea educationala, ocupationala si sociala a tinerilor peste 18 ani care au 

beneficiat de o masura de protectie. 

 
Sanatatea populatiei 

Administratia va dezvolta o politica pentru crearea unui cadru favorabil imbunatatirii 

asistentei medicale pentru toti cetatenii. Structurile de sanatate publica vor fi dezvoltate in 

continuare dupa principiul orientarii spre necesitatile populatiei. Serviciile sociale si cele de 

sanatate publica, precum si oferta de asistenta sociala si consiliere, vor fi extinse si 

interconectate. Administratia va sprijini actiuni comunitare in domeniul sanatatii publice, 

organizate impreuna cu cetatenii. 

 
2.8. Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării PUG 

Analiza atenta a situatiei actuale a zonei pentru care se propune implementarea PUG, 

conduce la urmatoarele concluzii pentru cazul in care nu s-ar transpune in practica proiectul: 

- pierderea unui număr important de locuri de muncă pe plan local ce pot conduce la 

aparitia unor problemele sociale legate de somaj si imbatranirea populatiei (aceste fenomene 

se vor acutiza) ; 

- pierderea unor investiţii importante în sprijinul infrastructurii şi serviciilor ; 

- lipsa oportuniăţilor de creştere a veniturilor la bugetele locale din venituri prin 

posibilităţile de dezvoltare a zonei industriale şi a zonelor destinate serviciilor ; 

- subdimensionarea sau lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa 

potabila pentru o parte din zonele cuprinse inintravilan ; 

- subdimensionarea sau lipsa unui sistem centralizat pentru evacuarea apelor uzate 

menajere si pluviale ; 

- blocarea evolutiei zonei si pierderea oportunităţilor privind valorificarea urbană a unor 

terenuri disponibile în intravilan; 

- lipsa unor reglementari si restrictii privind dezvoltarea si creearea de spatii si functiuni 

cu caracter public. 
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Din punct de vedere economic este de asteptat ca neimplementarea planului, sa aiba 

cele mai mari efecte asupra potentialului economic al zonei, in sensul mentinerii unei dinamici 

limitate a dezvoltarii. Unul dintre obiectivele primordiale ale planului este de a dinamiza din 

punct de vedere economic zona, prin crearea conditiilor optime unei asemenea dezvoltari. 

Situaţia economică şi socială în Cisnadie va continua să evolueze negativ dacă nu sunt 

susţinute proiecte ce reprezintă investiţii majore. 

Situaţia economică şi socială a comunităţii se va degrada din următoarele motive: 

- carenţa de oportunităţi pentru dezvoltarea şi diversificarea activitătilor economice, 

sociale, comerciale, de servicii în zonă ; 

- posibilitatea de îmbunătătire şi diversificare a calificării locuitorilor din zonă sau din 

localitătile învecinate va fi redusă ; 

- nu vor mai exista oportunităţi de creştere a veniturilor din taxe şi impozite la bugetul 

local ; 

- lipsa unei infrastructuri corespunzatoare privind drumurile, alimentarea cu apa, 

canalizarea ; 

In ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, prin neimplementarea proiectului nu 

se va produce o îmbunătăţire, ci cel mult, menţinerea situaţiei actuale ca urmare a dispariţiei 

oportunităţilor de îmbunătătire a condiţiilor de trai prin asigurarea unor condiţii de locuit 

civilizate, a unei infrastructuri de mediu adecvate şi a unei calităţi a factorilor de mediu 

corespunzătoare. De asemenea, nereabilitarea sistemului de colectare, tratare si evacuare a 

apei menajere si a apei pluviale si/sau de distribuţie a apei potabile va avea in timp efecte 

negative asupra sănătătii umane. 

 
Calculul riscului neimplementării Planului Urbanistic General 

Aplicand valori pentru efectul pe care îl reprezintă neimplementarea măsurilor din 

PUG asupra factorilor de mediu rezultă riscul la care sunt expusi (nesemnificativ=0, minor=1, 

major=2, catastrofal=3) 

 
Măsura 

prevăzută în 
PUG 

EFECTUL 

nesemnificativ minor major catastrofal 

Apă   X  

Aer    X  

Sol    X  

Sănătate    X  
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Riscuri naturale X    

Schimbări 
climatice 

X    

Conservarea 
resurselor 

 X   

Biodiversitate  X   

Patrimoniu 
cultural si istoric 

  X  

     
Constientizarea 

populatiei 
  X  

 0 2 12 - 

 
O data aprobat impreuna cu PUG-ul din care face parte, Regulamentul Local de 

Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si instituie reguli specifice 

de urbanism in teritoriul considerat. 

 
Capitolul 3 
CARACTERISTICI DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA  

SEMNIFICATIV 

Analiza obiectivelor si a masurilor propuse nu a condus la identificarea unor situatii de 

afectare semnificativa a componentelor de mediu. 

Pentru proiectele de investitii noi si modificarea substantiala a celor existente, inclusiv 

pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului 

este obligatorie solicitarea acordului de mediu, conform Ordinului 863/2002 pentru aprobarea 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectele ce pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorita naturii, dimensiunii 

si localizarii lor fac obiectul evaluarii impactului asupra mediului inainte de emiterea acordului 

de mediu. 

Evaluarea impactului asupra mediului, identifica, evalueaza si descrie in mod 

corespunzator pentru fiecare caz in parte, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra 

urmatorilor factori: sanatatea umana, flora, fauna, sol, apa, aer, clima si peisaj, patrimoniu 

cultural. 

Evaluarea impactului asupra mediului stabileste masurile de prevenire, reducere si 

unde este posibil, de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra 

factorilor mentionati mai sus.  
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3.1. Calitatea apelor de suprafata  

 Calitatea necorespunzatoare a apelor curgatoare pe anumite sectoare, se datoreaza 

poluarii cu ape menajere, depozitarii deseurilor industriale si menajere neconforme. 

 
3.2. Calitatea apelor subterane 

Poluarea apelor subterane poate fi datorata, în principal, de subdimensionarea/lipsa 

sistemului de canalizare sau uzura acestuia.  

Lipsa reţelelor de canalizare pluvială face ca apele pluviale de pe platformele drumurilor 

din zonă să se infiltreze la nivelul solului şi să ajungă în apele subterane.  

 
3.3. Calitatea aerului 

Calitatea aerului în orasul Cisnadie poate fi influenţată din cauza emisiilor de pe 

platformele şi unităţile industriale ce isi mai desfasoara activitatea in oras, cât şi din cauza 

traficului rutier intens desfăşurat pe arterele rutiere. 

 
Surse de poluare atmosferică pot proveni din: 

- traficul rutier desfăşurat pe arterele rutiere; 

- emisii specifice aşezărilor umane; 

- emisii datorate activităţilor industriale desfăşurate. 

 
Surse de poluanţi atmosferici ce trebuiesc luate în considerare sunt: 

- sursele provenite din activităţile desfăşurate în zonele destinate activitatilor industriale, 

depozitelor si serviciilor. Poluatii principali asociati acestor surse pot fi: pulberi, gaze de ardere 

(CO, NOX, SO2). 

- sursele specifice aşezărilor umane, şi anume: arderea combustibililor solizi (lemne, 

deşeuri lemnoase, deşeuri agricole), arderea gazelor, în sisteme casnice de încălzire, de 

prepararea apei calde menajere şi de prepararea hranei în unele imobile, creşterea păsărilor şi 

animalelor în gospodării individuale, culturi vegetale, traficul rutier local şi de tranzit. Poluanţii 

principali asociaţi acestor surse sunt reprezentaţi de oxizi de azot (NO, NO, N2O), oxizi de 

carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi 

condensabili, metale. 

 
3.4. Calitatea solului 

Prin apariţia HG 1408/19.11.2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a 
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poluării solului şi subsolului, s-a creat cadrul legal de demarare a procesului de investigare şi 

evaluare a poluării solului şi subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi 

stabilirii responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic. 

Amplasamentul fostei statii PECO s-a decontaminat inainte de a fi vanduta. 

Ferma 2 este proprietatea statului fiind administrata de Institutul de Cercetare si 

Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, care o inchiriaza pentru diferite activitati 

extraagricole. Terenul este pasune. 

Ferma 10 este desfiintata ca activitate agricola si fiind in domeniul privat nu are 

destinatie definita. Terenul este pasune. 

Ferma Sevis este activa ca activitate zootehnica. 

 
3.5. Zgomotul şi vibraţiile 

Principalele surse de zgomot de pe amplasamentul analizat sunt: 

 traficul rutier ce se desfăşoară pe arterele din cadrul orasului; 

 traficul feroviar; 

 activitatile specifice aşezărilor umane. 

Prin înnoirea parcului auto cu maşini silenţioase şi prin aplicarea unor măsuri de 

management al traficului (reducerea vitezei în anumite zone, fluidizarea traficului, amenajarea 

de parcări, etc) nivelul de zgomot poate fi redus, deoarece nivelul zgomotului în exterior scade 

pe măsură ce distanţa de la sursa sonoră creşte, datorită distibuţiei energiei sonore pe o 

suprafaţă mai mare, şi absorbţiei terestre si atmosferice.  

 
3.6. Starea florei si faunei 

Depresiunea Sibiului se include în zona de vegetatie a padurilor de foioase amestecate 

cu rasinoase, cu predominanta gorunului, care este întâlnit pe cea mai mare parte a dealurilor 

piemontane, ce se întrepatrunde cu alte specii: fag, carpen, mesteacan, artar etc. Odata cu 

defrisarea stejarisurilor si gorunetelor, pe versantii înclinati si pe terase s-au instalat pajisti. În 

luncile râurilor cresc zavoaie de salcii. 

Zona Cisnadie-Cisnadioara este puternic marcata de Padurea Dumbrava (termenul 

înseamna în slavona veche „padure de stejar”) care, prin pozitia si importanta sa, trebuie 

remarcata cu toate componentele: ecologice, peisagistice si turistice. 

Ea este încorporata practic în prezent în spatiul urban sibian, si reprezinta din punct de 

vedere silvic doua trupuri de padure: 
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- un trup de 398 hectare, pe ambele laturi ale Soselei Sibiu Rasinari, pâna la culoarul 

liniei electrice de înalta tensiune Sibiu-Sadu; acestui trup i se atribuie, în mod curent numele 

de Padurea „Dumbrava”; 

- un trup de 582 hectare, de la linia electrica pâna în apropierea comunei Poplaca. 

Flora zonei cuprinde 764 de specii de plante superioare, dintre care 402 sunt plante cu 

flori (cormofite), la care se adauga 96 de specii de plante inferioare (talofite). 

Fauna specifica zonei temperat-continentale si vecinatatii montane, numara câteva 

specii protejate de lege, cum ar fi ursul brun, lupul, râsul, si pasari ca acvila tipatoare, acvila de 

munte, soimul rândunelelor, cocosul de munte, corbul, barza alba. 

 
3.7. Situaţia economică şi socială 
 
Administratia locala va trebui sa promoveze cel mai bun climat pentru intreprinderi si 

investitori, sa intareasca colaborarea dintre administratie si acestia, sa stimuleze in special 

IMM-urile si sa creeze o mai puternica identificare a orasului cu agentii economici. 

Orasul Cisnadie trebuie facut mai atractiv pentru: 

- dezvoltarea intrepriderilor existente; 

- infiintarea unor noi intreprinderi in domenii inovative si de productie; 

- aparitia unor noi operatori de prestari servicii publice si private; 

- noi domenii de activitate, orientate catre viitor, ca de exemplu in domeniile de 

interferenta ale ecologiei, economiei si tehnologiei, toate acestea in scopul ridicarii gradului de 

ocupare a fortei de munca. 

 
La nivelul ocuparii fortei de munca si somajului se au in vedere urmatoarele:  

- cresterea treptata, in anii urmatori a numarului de persoane in cautarea unui loc de 

munca care vor beneficia de cursuri de initiere; 

- adaptarea ofertei educationale la cerintele locale ale pietei muncii, stimularea 

mobilitatii fortei de munca, pentru inlaturarea dezechilibrului existent pe piata muncii intre 

cerere si oferta; 

- extinderea serviciului de mediere a muncii si la nivelul agentiilor locale de ocupare a 

fortei de munca; 

- continuarea implementarii legislatiei si masuratorilor pentru a se asigura accesul liber 

pe piata muncii pentru toate persoanele, indiferent de sex, rasa sau origine etnica, religie sau 
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credinta, varsta sau orientare sexuala. 

 
Administratia orasului va trebui sa sprijine transformarea structurala a agriculturii din 

imprejmuirile Cisnadiei si o va conecta la reteaua regionala a producatorilor agricoli, a firmelor 

din domeniile comertului cu amanuntul, gastronomiei si turismului.  

Autoritatile vor trebui sa dezvolte impreuna cu cetatenii activitati si actiuni care sa 

promoveze o cultura participativa. In acest scop trebuie intarita raspunderea proprie si 

comunitara a cetatenilor in problemele sociale. 

Administratia locala se va preocupa intens sa trezeasca constiinta cetatenilor in 

solutionarea problemelor sociale si incurajeaza implicarea constienta a acestora in toate 

actiunile initiate de administratie. Este necesara dezvoltarea unei participari active a 

cetatenilor pentru imbunatatirea activitatilor sociale. Administratia va incuraja infiintarea de noi 

organizatii neguvernamentale si va sprijini asociatiile cetatenesti existente. 

Orasul Cisnadie isi propune sa devina o structura care sa incurajeze intreprinderile mici 

si mijlocii.  

 
3.8. Starea de sanatate a populatiei  

Starea de confort şi sănătate a populaţiei este strâns legată de cea a factorilor de 

mediu: aerul, apa, solul, fiind influenţată şi determinată de aceştia, imediat sau după o 

perioadă de timp. 

Factorii de risc pentru sănătatea umană, asociaţi urbanizării, sunt legaţi de: calitatea 

aerului; alimentarea cu apă potabilă; colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de 

orice natură; zgomotul urban; habitatul – condiţii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea 

populaţională etc); calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei; accidentele de trafic; 

stresul şi probleme legate de schimbarea stilului de viaţă. 

 
Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate  

Principalele surse de poluare a aerului în mediul urban sunt: transporturile, sistemele 

individuale de încălzire şi sursele industriale.  

Substanţele poluante, odată ajunse în troposferă, se menţin o perioadă variabilă de 

timp, de la câteva zile până la câţiva ani, în funcţie de reactivitatea lor şi de condiţiile meteo 

dând naştere la numeroase reacţii chimice. 

Monoxidul de carbon este stabil timp de aproximativ trei ani. Este foarte toxic, la 
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concentraţii ridicate devenind letal (în incinte închise). Expunerea la concentraţii ridicate de 

monoxid de carbon produce cefalee, oboseală, pierderea cunoştinţei. Dupa oxidare la bioxid 

de carbon, CO devine gaz cu efect de seră. 

Oxizii de azot provin din procesele de ardere şi din transportul auto, în special diesel, în 

condiţii de accelerare şi la viteze ridicate. Oxizii de azot se menţin în atmosferă timp de câteva 

zile. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de patru ori mai mare decât cel al 

monoxidului de azot. 

Oxizii de sulf provin din sistemele de încălzire (cu excepţia celor pe baza de metan), 

turnătorii, rafinării, fabrici de acid sulfuric, şi în mică măsură de la motoarele diesel. Oxizii de 

sulf produc iritarea ochilor, gâtului, sistemului respirator. Expunerea la concentraţii mari timp 

de câteva minute poate provoca constricţia bronhiilor. Persoanele în vârstă şi cele cu 

probleme respiratorii deja existente sunt primele afectate de poluarea cu SO2. Compuşii bogaţi 

în sulf ajunşi în atmosferă funcţionează ca substrat pentru cloroflorocarburi, ducând la 

afectarea stratului de ozon stratosferic. 

Ozonul troposferic este o substanţă poluantă secundară, formarea sa depinzând de 

prezenţa altor poluanţi: oxizii de azot şi hidrocarburile. Este un gaz puternic iritant, ce poate 

provoca distrugerea ochilor şi a aparatului respirator. Ca rezultat al expunerii pe o perioadă de 

două ore la o concentraţie mai mare de 2000 micrograme/mc, poate produce oboseala 

accentuata si lipsa de coordonare. 

Hidrocarburile provin din arderea incompletă, industria petrochimică, transportul şi 

stocarea produselor petrochimice, transportul auto. Vehiculele reprezintă principala sursă de 

poluare cu hidrocarburi. Hidrocarburile se menţin în atmosferă până la trei ani. Unele dintre 

ele, (benzen, toluen, xilen, benzo-a piren, benzo-a antracen) sunt puternic cancerigene. 

Hidrocarburile aciclice şi aliciclice, la concentraţii mai mari de 500 ppm, provoacă iritarea 

mucoasei şi asfixia. 

Pulberile sunt stabile în atmosferă de la câteva minute până la câteva zile, în funcţie de 

dimensiunile lor şi de proprietăţile statului atmosferic. Dacă ajung direct în stratosferă acestea 

pot circula în jurul globului timp de câţiva ani, cu efecte considerabile asupra climatului.  

Cele mai periculoase pentru sănătatea umană sunt pulberile cu dimensiuni mai mici de 

10 microni (PM10). Pulberile cu dimensiuni mai mici de 10 µm (micronice şi submicronice – 

PM10 şi PM2,5) sunt considerate ca având efecte negative asupra sănătăţii umane, datorită 

faptului că, în timp ce particulele cu dimensiuni mai mari de 10 µm se reţin, în cursul 
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respiraţiei, în căile respiratorii superioare, fiind rapid eliminate din organism, cele cu 

dimensiuni de sub 10 µm pot ajunge până la nivelul alveolei pulmonare, unde se depun. 

Atunci când cantitatea de pulberi inhalată într-un interval de timp depăşeşte cantitatea 

ce poate fi eliminată în mod natural, apar disfuncţii ale plămânilor, începând cu diminuarea 

capacităţii respiratorii şi a suprafeţei de schimb a gazelor din sânge. Aceste fenomene 

favorizează instalarea sau cronicizarea afecţiunilor cardiace.  

În funcţie de compoziţia lor chimică, pulberile pot face parte şi din grupa poluanţilor 

cancerigeni. Este cazul pulberilor care adsorb la suprafaţa lor substanţe organice carcinogene, 

cum sunt hidrocarburile policiclice aromatice (PAH), printre care benzo(a)pirenul, 

benz(a)antracenul. Benzo(a)pirenul, cel mai răspândit poluant din grupa PAH, ia naştere în 

principal din procese de combustie, atât fixe cât şi mobile. El se volatilizează la temperaturile 

ridicate, condensând rapid la suprafaţa particulelor în suspensie. Prezenţa în aer a acestei 

substanţe recunoscute ca având efect cancerigen conduce la un risc crescut de cancer 

pulmonar. 

Dintre poluanţii cancerigeni anorganici fac parte pulberile de azbest, precum şi cele 

care conţin arsen, crom, cobalt, beriliu, nichel şi seleniu. 

 
Efectele apei poluate asupra stării de sănătate 

Apa poate influenţa sănătatea populaţiei fie în mod direct prin calităţile sale biologice, 

chimice şi fizice, fie indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menţinerea unei stări 

insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a locuinţei şi a localităţilor, rezultând răspândirea 

unor afecţiuni digestive (dezinteria si hepatita endemică) a unor boli de piele, etc. 

Boli infecţioase produse prin apa poluată (epidemii - afectează un număr mare de 

persoane sau endemii - forma de îmbolnăvire care se găseşte permanent într-o zonă): 

- bolile bacteriene febra tifoidă este determinată de bacilul tific (Salmonella typhy), 

poate fi combătută prin vaccinarea antitifică şi prin respectarea măsurilor de igienă 

personală: 

- dizenteria, produsă de Shigella sp., este extrem de periculoasă prin efectele sale 

de deshidratare; 

- holera, produsă de Vibrio holerae, considerată eradicată în unele zone, poate 

reapărea, chiar pe arii extinse; 
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- bolile virotice: 

- poliomielita, o boală invalidantă, poate fi prevenită prin vaccinare; 

- hepatita epidemică este legată de transmiterea virusului prin apa contaminată, nu 

doar prin contactul cu omul bolnav; 

- boli parazitare; 

- lambliaza sau giardiaza se contratează prin consumarea apei infestate cu chişti; 

- strongiloidoza este produsă de un parazit ce trăieşte în organismul uman; 

- tricomoniaza este determinată de Trichomonas sp. (flagelat); 

- fascioloza sau distomatoza. 

 
Boli neinfecţioase produse prin apa poluată: 

 intoxicaţia cu nitraţi (efect methemoglobinizant); 

 intoxicaţia cu plumb (saturnism hidric); 

 intoxicaţia cu mercur ce are ca semne şi simptome: dureri de cap, ameţeli, insomnie, 

anemie, tulburări de memorie şi vizuale, are de asemenea efecte teratogene 

(produce malformaţii la făt); 

 intoxicaţia cu cadmiu afectează ficatul (enzimele metabolice), duce la scăderea 

eritropoiezei şi la anemie, scăderea calcemiei; 

 intoxicaţia cu arsen (ce se acumulează ca şi mercurul în păr şi unghii) duce la 

tulburări metabolice şi digestive, cefalee, ameţeli; 

 intoxicaţia cu fluor are forme dentare, osoase şi renale; 

 intoxicaţia cu pesticide are efecte hepatotoxice, neurotoxice, de reproducere. 

 
Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente ale acţiunii 

poluării mediului asupra sănătăţii umane. În mod obişnuit, diverşii poluanţi existenţi în mediu 

nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţa lor continuă, chiar în 

concentraţii mai scăzute nu este lipsită de efecte nedorite. 

De asemenea, sistemele de alimentare învechite pot permite contaminarea 

microbiologică a apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau neetanşeităţi 

existente. Pentru apa potabilă o sursă de poluare o reprezintă apa subterană contaminată şi 

utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie. Având în 

vedere numărul locuitorilor expuşi, riscul este evaluat ca fiind semnificativ. 

Monitorizarea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară a sistemelor 
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publice de aprovizionare cu apă şi a fântânilor publice se face de către Direcţia de Sănătate 

Publică Sibiu. 

 
Efectele gestionării deşeurilor municipale asupra stării de sănătate a populaţiei 

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural 

din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), 

deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii - 

demolări generate în gospodării şi colectate de operatorii de salubritate şi nămoluri de la 

epurarea apelor uzate orăşeneşti. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 

eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. Depozitele 

vechi de gunoi ale localităţilor urbane reprezintă atât surse de poluare a factorilor de mediu, 

neavând amenajările necesare pentru prevenirea poluării mediului, dar şi surse potenţiale de 

risc pentru sănătatea umană, îndeosebi prin acţiunea agenţilor patogeni. 

Acesta este cu atât mai crescut cu cât încă este permis accesul unor persoane 

„recuperatoare” de deşeuri reciclabile pe rampele de gunoi, cu riscurile îmbolnăvirilor datorate 

factorilor patogeni asociaţi depozitelor necorespunzătoare de deşeuri organice (în care 

proliferează diverse organisme şi microorganisme dăunătoare sănătăţii umane), dar şi 

contaminării chimice cu diverşi poluanţi proveniţi din diferitele tipuri de deşeuri industriale 

depozitate pe rampe.  

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor poate duce la contaminarea cu diferite 

substanţe, precum şi la contaminarea microbiologică a solului şi a apelor subterane. 

Depozitele de deşeuri amenajate şi administrate necorespunzător, precum şi depozitarea 

necontrolată a deşeurilor afectează valorile estetice ale peisajului, determină un disconfort 

pentru populaţie, determină creşterea costurilor pentru refacerea mediului şi pentru îngrijirea 

sănătăţii. 

 
Efectele zgomotului asupra sănătăţii populaţiei 

În aglomerările umane, zgomotul face parte din ambianţa comună, influenţând populaţia 

într-o măsură din ce în ce mai mare datorită creşterii continue a nivelului  de zgomot. Efectele 

nocive ale zgomotului afectează o mare parte a populaţiei contemporane, îndeosebi a celei 

urbane, emisiile surselor sonore fiind situate printre cele mai importante pentru epoca actuală. 

Omul percepe sunete cu o frecvenţă între 16 şi 20000 vibraţii pe secundă şi cu o 
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intensitate între 0 şi 120 dB. Zgomotul produs de o convorbire se situează între limitele de 30 

şi 60 dB. Nivelul de 20-30 decibeli este inofensiv pentru organismul uman, acesta fiind fondul 

sonic normal. Sunete de 130 decibeli provoacă senzaţia de durere, iar la 150 decibeli 

zgomotul este insuportabil. 

Zgomotul nu are numai o acţiune patologică specifică asupra organului auditiv, 

provocând pierderile temporare sau permanente ale acuităţii auditive, dar poate să exercite un 

anumit efect toxic asupra organismului. Astfel, zgomotul provoacă modificări ale echilibrului 

fiziologic al organismului; simptomul general este o senzaţie de oboseală, de slăbiciune. 

Tulburările pot duce la ameţeli, cefalee, migrene permanente, pierderea poftei de mâncare, 

anemie. Zgomotul poate produce tulburări neurovegetative cum ar fi accelerarea ritmului 

cardiac, a ritmului respirator, modificări ale presiunii sanguine, slăbirea atenţiei, leziuni ale 

timpanului, diminuarea reflexelor. În cele mai multe cazuri poluarea fonică ridică nivelul 

stresului în timpul zilei, provoacă insomnii şi poate conduce chiar la atacuri de inimă. 

 
Capitolul 4 

PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PLAN 

Proiectul de fata se fundamenteaza pe principiul dezvoltarii durabile, pe protejarea 

mediului si priveste activitati care sa aiba in vedere o dezvoltare economica si urbana 

armonioasa. In cadrul proiectului se vor utiliza tehnologii care respecta prevederile legale 

privind protectia mediului. 

Administrarea eficienta a proiectului va contribui la dezvoltarea sociala si economica a 

regiunii, prin cresterea calitatii vietii, isi va aduce contributia la existenta unui mediu protejat, 

mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor 

zonei; si se apreciaza ca proiectul nu are impact negativ asupra mediului. 

Atat in timpul realizarii proiectului, cat si in perioada de exploatare se vor urmari in 

permanenta factorii de mediu, avandu-se in vedere si afluenta permanenta a publicului. 

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/ 

aspectele de mediu care trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe, sunt: aerul, zgomotul şi vibraţiile, sănătatea umană, apa, solul / utilizarea terenului, 

biodiversitatea, populaţia, managementul deşeurilor, infrastructura rutieră/ transportul, peisajul. 

 
Obiectivele  de protecţie a mediului relevante prevăzute în PUG sunt: 

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
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- inventarierea zonelor protejate şi asigurarea  protecţiei acestora; 

- sistematizarea, organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicatie; 

- creşterea calitatii vieţii cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor; 

- evidenţierea fondului construit valoros şi a posibilitatilor de valorificare a acestuia în 

folosul localitatii; 

- asigurarea bazei legale pentru realizarea programelor şi a acţiunilor de dezvoltare. 

 
Factor de mediu  Probleme relevante privind mediul din zona PUG 
Aer - incalzirea locuintelor si cu sisteme proprii utilizand drept combustibil lemnul  

- traficul rutier  

Apa - folosirea in cadrul gospodariilor individuale din zonele unde nu exista retea de 
alimentare cu apa a panzei freatice ca sursa de alimentare cu apa, a carei potabilitate 
variază în funcţie de distanţa de sursele de poluare; in aceste cazuri asigurarea cu apă 
potabilă este necorespuzătoare datorată inexistenţei unei delimitări corespunzătoare a 
zonelor de protecţie sanitare şi a lipsei monitorizarii calităţii apei din aceasta sursa; 
- evacuarea apelor pluviale provenite de pe versanti si drumuri in receptorii naturali fara 
o prealabila preepurare 

Solul - depuneri de pulberi datorită circulaţiei rutiere 
- infiltraţii la nivelul solului cu ape pluviale potential contaminate provenite de pe 
platformele drumurilor 

Sanatatea 
populatiei 

- folosirea apei din panza freatica, in gospodariile individuale care nu sunt racordate la 
reteaua centralizata de alimentare cu apa si in zonele unde aceasta lipseste 
- noxele emise ca urmare a incapacitatii arterelor de circulatie de a prelua fluxurile de 
circulatie generate (mai ales in orele de varf sau la sfarsitul saptamanii, cu aparitia 
ambuteiajelor si implicit a cresterii timpilor de stationare in trafic) 

Riscuri naturale - zone cu risc de inundație la ploi însemnate cantitativ sau topirea bruscă a zăpezii 

 
Conservarea 
resurselor naturale 

- pentru încălzire şi prepararea hranei se utilizează şi echipamente neperformante cu 
randamente scăzute 
- se construieşte cu materiale cu coeficient de transfer termic mare ceea ce duce la 
consum suplimentar de combustibil 

Patrimoniu cultural - existenta nucleului istoric  

 
Zonarea teritorială 

- teritoriul administrativ este diferențiat în funcție de destinația principală a terenurilor şi 
în conformitate cu necesitățile populației; zonarea propusă asigură un acces mai bun la 
infrastructura de servicii a localității 

Conştientizarea 
publicului asupra 
problemelor de 
mediu 

- implementarea legislației de mediu europene face necesară o vastă campanie de 
informare a populației, a tuturor categoriilor de vârstă sau pregătire, privind obligațiile 
administrației publice locale, a persoanelor fizice şi juridice de a menține un mediu 
curat, nepoluat 
- populația trebuie implicată în acțiuni de protecție a mediului 
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Capitolul 5 

OBIECTIVE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL SAU 
COMUNITAR CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SI MODUL CUM S-A TINUT 
CONT DE ACESTE OBIECTIVE SI DE ORICE ALTE CONSIDERATI DE MEDIU IN TIMPUL 
PREGATIRII PLANULUI 

 
Strategia UE pentru dezvoltarea durabila (Gothenburg 2001) – Consiliul European 

de la Gothenburg (2001) a adoptat prima strategie UE pentru dezvoltarea durabila (numita 

SDD UE) care a fost revizuita la Bruxelles in 2006 luand in considerare propunerile Summit-

ului Mondial pentru Dezvoltarea Durabila de la Johannesburg (2002). 

A fost corelata cu strategia de la Lisabona adaugandu-se la obiectivele SDD cele legate de 

dimensiunea sociala si economica a dezvoltarii. SEDD atrage atentia asupra tendintelor 

nedurabile cu privire la schimbarile climatice si utilizarea energiei care ameninta sanatatea 

publica, saracia si excluderea sociala, managementul resurselor naturale, pierderile la nivelul 

biodiversitatii, utilizarea terenului si transportului. 

 Aspectele si obiectivele cheie prezentate in SDD UE sunt legate in mod direct de 

dezvoltarea economica si de schimbarile climatice, energia curata, productia si consumul 

durabil, conservarea si managementul resurselor naturale si provocarile dezvoltarii durabile. 

 Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi 

legate de urmatoarele cinci obiective majore ale dezvoltarii regionale durabile: 

- echilibrarea structurii spatial urbane; 

- imbunatatirea calitatii vietii la nivel urban; 

- mentinerea identitatii regionale: renasterea mostenirii culturale; 

- administrarea integrarii: cooperarea dintre retelele de infrastructura regionala; 

- noi parteneriate in planificare si implementare. 

 

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor 

de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat.  
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Obiectivele relevante de mediu pentru analiza strategica a PUG 
 

Aspect de 
mediu 

Obiectiv stabilit la nivel national, 
comunitar, international  

Obiectivul relevant pentru PUG Punctul de vedere din PUG 

Aer  Calitatea aerului trebuie să corespundă 
legislaţiei naţionale care transpune 
Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE 
privind valorile limită pentru SO2, 
NO2, NO, particule în suspensie şi plumb. 
Strategia naţională privind protecţia 
atmosferei urmăreşte stabilirea unui 
echilibru între dezvoltarea economico-
socială şi calitatea aerului (HG nr. 
1856/2005 privind plafoanele naţionale 
pentru anumiţi poluanţi atmosferici). 
În legislaţie se prevede întreţinerea şi 
modernizarea infrastructurii de transport 
rutier (drumuri, mijloace de transport 
nepoluante). 

Mentinerea si imbunatatirea calitatii aerului. 
 

Nu sunt prevăzute acţiuni sau 
activităţi economice care să ducă la 
alterarea calităţii aerului. 
 
Reducerea etapizată a emisiilor, în 
corelare cu progresul ştiinţific şi tehnic în 
domeniu, în funcţie de disponibilităţile 
financiare existente.  
 
Imbunatatirea infrastructurii rutiere. 
 

Apa Calitatea apei trebuie sa corespunda 
legislatiei in vigoare care transpune 
prevederile Directivei Cadru privind apa 
nr. 2000/60/CE impreuna cu directivele 
fiice. Romania trebuie sa se alinieze 
normelor europene pana la 31 decembrie 
2015 pentru aglomerarile mai mari de 10 
mii locuitori echivalenti si pana la 31 
decembrie 2020 pentru aglomerarile 
cuprinse intre 2 mii si 10 mii locuitori 
echivalent. 

Protecţia calităţii apei de suprafaţă şi 
subterane.  

Extinderea retelelor de apa si canalizare 
(in zonele functionale propuse prin PUG). 
 
Racordarea tuturor gospodariilor la 
sistemul centralizat de colectare a apelor 
uzate.  
 
Necesitatea reabilitarii sistemului de 
aducţiune şi alimentare cu apă. 

Sol Calitatea solului trebuie refăcută şi 
îmbunătăţită acolo unde este necesara 
aceasta interventie. 

Protecţia calităţii solului. 
 

Constientizarea populatiei. 

Sanatatea 
umana 

Legislatia romaneasca este aliniata la 
legislatia europeana in cea ce priveste 
sanatatea populatiei prin asigurarea 
conditiilor de igiena (apa curenta, 
canalizare, depozitarea controlata a 
deseurilor). 

Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea  
confortului, evitarea imbolnavirilor. 

Prescripţii cu caracter de reglementare şi 
pentru zonele de siguranţă şi protecţie 
sanitară propuse.  
Reducerea/controlul surselor de poluare 
a mediului. 

Biodiversitate Legislaţie naţională pentru conservarea 
patrimoniului natural care constă în 

SCI Frumoasa (ROSCI0085). 
SPA Frumoasa (ROSPA0043). 

Dezvoltarea şi ameliorarea sistemului de 
spaţii verzi.  
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menţinerea nealterată a habitatelor 
naturale, protecţia păsărilor sălbatice, a 
speciilor de floră şi faună sălbatică care 
transpune prevederile Directivei 
79/409/CEE şi ale Directivei 92/43/CEE. 

SCI Oltul mijlociu-Cibin-Hartibaciu  
(ROSCI0132). 
 

Conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
a faunei sălbatice. 
 

Riscuri naturale Legislatia nationala are prevederi pentru 
cresterea protectiei populatiei fata de 
riscurile naturale care se pot preveni 
(alunecari de teren, inundatii) prin luarea  
de masuri anticipate aparitiei fenomenelor 
sau pentru eliminarea efectelor acestora. 

Protecţia populaţiei prin 
diminuarea/eliminarea efectelor  
inundaţiilor. 

Delimitarea zonelor expuse la riscuri 
naturale.  
 

Zonarea 
teritoriala 

Legislatia prevede corelarea intravilanului 
existent cu evidenta OCOTA in vederea 
asigurarii bunei administrari a terenurilor 
si a unei dezvoltari edilitare judicioasa. 

Protecţia populaţiei si a zonelor de 
locuit prin separarea de terenurile cu 
activitati economice si servicii, crearea 
de spaţii verzi, agrement, 
modernizarea infrastructură 
locală,etc. 

Pune de acord nevoile populatiei cu 
dezvoltarea urbanistica a localitatii.  
Alocarea de terenuri pentru dezvoltarea 
socio-economica, cu respectarea 
normelor de protectie a mediului.  

Conservare/ 
utilizare eficienta 
a resurselor 
naturale 

Legislaţia naţională aliniată la Directivele 
U.E. impune conservarea şi utilizarea 
eficientă a resurselor naturale  

Conservarea resurselor naturale. Reabilitarea termică a clădirilor. 
Protectia fondului forestier. 
Promovarea turismului ecologic. 

Patrimoniu 
cultural 

Legislaţia naţională (OUG nr. 195/2005) 
conţine prevederi referitoare la 
menţinerea şi ameliorarea fondului 
peisagistic natural şi antropic, de refacere 
peisagistică a zonelor de interes turistic 
sau de agrement, de protejare, refacere şi 
conservare a monumentelor istorice, 
a ariilor naturale protejate.  

Protecţia, menţinerea şi restaurarea 
monumentelor istorice. Păstrarea 
cadrului natural. 

Fundamentarea de reglementări şi 
prescripţii-instituirea de zone de protecţie 
a monumentelor istorice precum şi, 
interdicţii de construire temporară sau 
definitivă. 
Restaurarea patrimoniului cultural numai cu 
avizul institutiilor abilitate, cu 
responsabilitati in domeniu. 

Conştientizarea 
publicului 

Legislaţia naţională, în concordanţă cu 
cea europeană prevede accesul liber al 
cetăţenilor la informaţia de mediu (HG nr. 
1115/2002) implementarea obligaţiilor 
rezultate din Convenţia privind accesul 
publicului la luarea deciziilor în probleme 
de mediu semnată la Aarhus la 25 iunie 
1998 şi ratificată prin Legea nr. 86/2000 
privind stabilirea cadrului de participare a 
publicului la elaborarea anumitor planuri 
şi programe în legătură cu mediul. 

Creşterea responsabilităţii publicului 
faţă de mediu 

P.U.G conţine propuneri rezultate în urma 
consultării populaţiei privind direcţiile de 
dezvoltare a localităţii. 
Primăria aduce la cunoştinţa publicului 
tematica şi conţinutul hotărârilor adoptate 
de Consiliul Local. Regulamentul local de 
urbanism impune procedurile pentru 
aprobarea obiectivelor de investiţii cu 
respectarea protecţie mediului. 

 
 



 67 

Capitolul 6 
POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului 195/2005 privind 

protectia mediului aprobată prin Legea 265/2005 si modificată si completată prin OUG nr. 

114/2007, obiectivele planului de urbanism zonal trebuie să ducă la atingerea obiectivelor de 

mediu stabilite la nivel national, comunitar sau international pentru a asigura o dezvoltare 

durabilă a zonei.  

Conform cerintei HG 1076/2004, in cazul analizei unui plan sau program, trebuie in 

mod obligatoriu evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de 

implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si 

evaluarea formelor de impact generate de punerea in aplicare a respectivului plan sau 

program. 

Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al orasului Cisnadie trebuie să 

fie 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/neimplementarea Planului Urbanistic General.  

Se foloseşte o scală cu 5 nivele. 
 

Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere  

+ 2 impact pozitiv semnificativ 

+ 1 impact pozitiv nesemnificativ 

0 nici un impact 

-1 impact negativ nesemnificativ 

-2 impact negativ semnificativ 

  
Principalele obiective din PUG asupra cărora s-a realizat analiza de impact sunt: 

- extinderea/reabilitarea retelelor de alimentare cu apă; 

- modernizarea infrastructurii rutiere; 

- cresterea suprafeţei spaţiilor verzi şi perdelelor de protecţie; conservarea fondului 

forestier, atât pentru producţia de biomasă, dar si pentru funcţiile de protecţie a mediului 

înconjurator; 

- zonarea teritorială; 
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- eficientizarea energetică prin reabilitarea termică a clădirilor; 

- păstrarea şi restaurarea patrimoniului cultural şi istoric şi a peisajului natural; 

- creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu. 

 

Factorii de mediu asupra cărora s-a studiat efectul măsurilor propuse prin PUG sunt: 

- aer; 

- apă; 

- sol; 

- sănătate umana; 

- riscuri naturale; 

- patrimoniu cultural; 

- zonarea teritorială; 

- conservarea resurselor naturale; 

- biodiversitate; 

- conştientizarea populaţiei. 
 

6.1. Evaluarea efectelor implementării obiectivelor PUG asupra obiectivelor de 

mediu 

6.1.1. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura extinderea/reabilitarea sistemului 

centralizat de alimentare cu apă 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului 0 Nu are impact; temporar pe durata 
  execuţiei pot să apară pulberi. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

+1 Impact pozitiv asupra calităţii apelor de 
  suprafaţă şi subterane. 

Sol Protecţia solului  0 Nu are impact. 

Sănătatea 
umana 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

+2 Impact pozitiv; creşte confortul, se 
îmbunătăţesc condiţiile igenico-sanitare. 

Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

0 Nu are impact. 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea 
cadrului natural. 

0 Nu are impact asupra patrimoniului. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

+1 Impact pozitiv; permite dezvoltarea urbană, a 
economiei şi creşte oferta locurilor de muncă 
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Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

0 Nu are impact. 

Biodiversitatea Asigurarea stării de conservare 
favorabilă a siturilor protejate 

0 Nu are impact. 

Conştientizarea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de probelemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  
 

+1 Implicarea populaţiei în păstrarea calităţii 
surselor de apă (respectarea zonelor de 
protecţie a surselor de apă). 

Total impact +5  

 
6.1.2. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura modernizarea infrastructurii 

rutiere 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului +1 Reducerea emisiilor de praf si gaze cu efect 
de sera.  

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

0 Nu este previzionat un impact direct. 

Sol Protecţia solului  +1 O suprafata redusa de sol poate fi afectata 
de dezvoltarea noii infrastructuri rutiere.  
 Sănătatea 

umana 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

+2 Impact pozitiv; creşte confortul, se 
îmbunătăţesc condiţiile de viata. 

Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

+1 Marirea sectiunilor de curgere in zona 
traversarilor raurilor (podurilor). 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea 
cadrului natural. 

+2 Se favorizeaza dezvoltarea turismului, cu 
protectia patrimoniului cultural al zonei. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

+1 Cresc conexiunile intre localitatii, intre arii 
functionale din cadrul aceleasi localitati. 

Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

+1 Cresc posibiltatile de dezvoltarea locala 
sustenabila, cu utilizarea rationala a 
resurselor. 

Biodiversitatea Reducerea cantitatilor de 
elemente poluante inmagazinate 
in structura 

+1 Vegetatia absoarbe poluantii gazosi rezultati 
din trafic. 

Conştientizarea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de probelemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  
 

+1 Cresc posibilitatile de dezvoltarea locala 
sustemabila. 

Total impact +11  
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6.1.3. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura cresterea suprafaţei spaţiilor verzi 

şi perdelelor de protecţie; conservarea fondului forestier, atât pentru producţia de biomasă, dar 

si pentru funcţiile de protecţie a mediului înconjurator 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului +2 Reducerea fenomenelor de poluare. 
Biodiversitatea imbunatateste calitatea 
mediului abiotic. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

+1 Cresterea suprafetei spatiilor verzi va 
conduce la imbunatirea factorilor de mediu si 
implicit a calitatii apei. 
 

Sol Protecţia solului  +2 Conservarea biodiversitatii va duce la 
protectia calitatii solurilor. 

Sănătatea 
umana 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

+2 Creste calitatea factorilor de mediu si, 
implicit calitatea vietii populatiei. 

Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

+2 Impact pozitiv; cresterea suprafetei spatiilor 
verzi duce la reducerea riscurilor asociate 
producerii inundatiilor. 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea cadrului 
natural. 

+2 Se conserva valorile patrimoniului natural si, 
implicit al celui cultural. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

+2 Favorizeaza dezvoltarea socio-economica, 
dar si conservarea cadrului natural. 

Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

+2 Conservarea biodiversitatii conduce la 
reducerea presiunii asupra resurselor 
naturale. 

Biodiversitatea Asigurarea stării de conservare 
favorabilă a siturilor protejate 

+2 Protecţia şi conservarea naturii, a resurselor 
naturale şi a biodiversităţii exprima intentia 
dezvoltarii. 

Conştientizarea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de probelemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  
 

+2 Creste responsabilitatea fata de calitatea 
mediului, indestructibil legata de calitatea 
vietii omului. 

Total impact +19  

 

6.1.4. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura zonarea teritorială 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului +1 Se delimitează zonele pe activităţi; creşte 
suprafaţa destinată spaţiilor verzi şi de 
agrement. 
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Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

0 Nu are impact. 

Sol Protecţia solului  +1 Asigură utilizarea raţională a terenurilor. 

Sănătatea 
umana 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

+1 Asigură confortul locuirii prin separarea 
funcţiunilor. 

Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

+1 Impune zone de protecţie şi interdicţii de 
construire. 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea 
cadrului natural. 

+1 Asigură perimetre de protecţie. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

- Obiectivul P.U.G. este identic cu obiectivul 
de mediu. 

Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

0 Nu are impact. 

Biodiversitatea Asigurarea stării de conservare 
favorabilă a siturilor protejate 

0 Nu are impact (extinderea nu se face în 
interiorul ariei protejate). 

Conştientizarea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de problemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  
 

+1 Implicarea populaţiei în stabilirea şi 
respectarea destinaţiei terenurilor. 

Total impact +6  

 

6.1.5. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura eficientizarea energetică prin 

reabilitarea termică a clădirilor 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului +1 Calitatea aerului mai bună prin: 
- scăderea cantităţii de gaze cu efect de  
seră (instalațiile de producere a  
energiei termice cu randament mare); 
- reabilitarea termică a clădirilor  
reduce necesarul de energie pentru încălzire; 
-  se conservă pădurea (consumator de  
CO2 din atmosferă). 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

0 Nu are impact. 

Sol Protecţia solului  0 Nu are impact. 

Sănătatea 
umana 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

+1 Creşte confortul locuirii. 
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Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

0 Nu are impact. 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea 
cadrului natural. 

0 Nu are impact. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

0 Nu are impact. 

Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

+1 Scade consumul de combustibil. 

Biodiversitatea Asigurarea stării de conservare 
favorabilă a siturilor protejate 

+1 Se conservă pădurea prin: 
- scade consumul de combustibil; 
- scaderea conditutului de CO2 din 
atmosferă. 

Conştientizarea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de probelemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  
 

+1 Creşte aportul populaţiei în economisirea 
resurselor energetice. 

Total impact +5  

 

6.1.6. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura păstrarea şi restaurarea 

patrimoniului cultural şi istoric şi a peisajului natural 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului 0 Nu are impact. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

0 Nu are impact. 

Sol Protecţia solului  0 Nu are impact. 

Sănătatea 
umana 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

0 Nu are impact. 

Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

0 Nu are impact. 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea 
cadrului natural. 

- Obiectivul de mediu corespunde cu 
obiectivul PUG. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

+1 Stabileşte zonele de protecţie. 

Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

0 Nu are impact. 

Biodiversitatea Asigurarea stării de conservare 
favorabilă a siturilor protejate 

+1 Impune zone de protecţie. 
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Conştientiza-rea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de probelemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  
 

+1 Implică populaţia în păstrarea patrimoniului 
cultural. 

Total impact +3  

 

6.1.7. Evaluarea efectelor implementării PUG - Măsura creşterea gradului de 

conştientizare asupra problemelor de mediu 

 
Factor de 

mediu 

 
Obiective de mediu relevante 

 
Nivel 

impact 

 
Justificarea încadrării 

Aer Protecţia calității aerului +1 Implicare conştientă în economia de resurse 
energetice şi energie. 
Renunțarea la arderea resturilor vegetale. 

Apă Asigurarea calităţii apelor de 
suprafață şi subterane 

+1 Respectarea zonelor de protecţie a surselor 
de apă. 

Sol Protecţia solului  +1 Respectarea regimului de colectare şi 
gestionare a deşeurilor. 

Sănătatea 
umana 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
creşterea confortului, evitarea 
îmbolnăvirilor 

+1 Respectarea normelor igienico-sanitare. 

Riscuri naturale Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

+1 Participarea voluntară a populației la 
implementarea măsurilor de prevenire a 
efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren. 

Patrimoniu 
cultural 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea 
cadrului natural. 

+1 Instituirea şi respectarea regulamentelor de 
urbanism în zonele de protecţie a 
monumentelor. 

Zonarea 
teritorială 

Protecţia populaţiei prin stabilirea 
funcţiunilor unităţilor teritoriale 

+1 Creşterea responsabilităţii administraţiei şi a 
populației în respectarea destinaţiei 
terenurilor şi a regimului de construire. 

Conservarea 
resurselor 
naturale 

Conservarea resurselor 
energetice 

+1 Cea mai bună resursă energetică este 
economia de resurse. 
Conservarea fondului forestier. 

Biodiversitatea Asigurarea stării de conservare 
favorabilă a siturilor protejate 

+1 Promovarea surselor alternative de 
producere energie (solară, eoliană). 

Conştientiza-rea 
populaţiei 

Cresterea responsabilitatii 
publicului fata de probelemele de 
mediu si fundamentarea 
comportamentelor proactive in 
domeniul protectiei mediului.  

- Obiectivul de mediu corespunde cu 
obiectivul PUG. 

Total impact +9  
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  6.2. Evaluarea efectului cumulativ al implementării PUG Cisnadie asupra obiectivelor de mediu 
 

             Evaluarea efectului cumulativ al impelemtării PUG s-a realizat pe baza însumării punctajului acordat pentru fiecare 
impact asupra obiectivelor de mediu. 
 

Obiectivul de mediu 
relevant / obiectivul din 

PUG 

Extinderea/ 
reabilitarea 
retelelor de 

alimentare cu 
apă 

Modernizarea 
infrastructurii 

rutiere 

Cresterea suprafaţei 
spaţiilor verzi şi 

perdelelor de 
protecţie; 

conservarea fondului 
forestier, atât pentru 

producţia de 
biomasă, dar si 

pentru funcţiile de 
protecţie a mediului 

înconjurator 

Zonarea 
teritorială 

Eficientizarea 
energetică 

prin 
reabilitarea 
termică a 
clădirilor 

Păstrarea şi 
restaurarea 

patrimoniului 
cultural şi istoric 

şi a peisajului 
natural 

Creşterea gradului 
de conştientizare 

asupra 
problemelor de 

mediu 

Total 

Protecția  calității aerului 0 +1 +2 +1 +1 0 +1 +6 

Asigurarea calităţii 
apelor de suprafaţă şi 
subterane 

+1 0 +1 0 0 0 +1 +3 

Protecţia solului 0 +1 +2 +1 0 0 +1 +5 

Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii, cresterea 
confortului, evitarea 
imbolnavirilor 

+2 +2 +2 +1 +1 0 +1 +9 

Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii 
impotriva inundatiilor 

0 +1 +2 +1 0 0 +1 +5 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea 
monumentelor istorice, 
păstrarea cadrului 
natural. 

0 +2 +2 +1 0 - +1 +6 

Protecţia populaţiei prin 
stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale 

+1 +1 +2 - 0 +1 +1 +6 

Conservarea resurselor 
energetice 

0 +1 +2 0 +1 0 +1 +5 
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Biodiversitate 0 +1 +2 0 +1 +1 +1 +6 

Creşterea 
responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

+1 +1 +2 +1 +1 +1 - +7 

TOTAL +5 +11 +19 +6 +5 +3 +9 +58 



Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din PUG s-a 

analizat dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau există riscul încălcării standardelor de 

mediu. 

 
 

Obiectiv de mediu 
 

Evaluare cumulativă 
 

Există premisele 
atingerii 

obiectivului? 

Protecția  calității 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 influență 
pozitivă asupra calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane/ 

DA 

Protecţia solului Obiectivele prevăzute în P.U.G. au influenţă 
pozitivă asupra solului? 

 
DA 

Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii, cresterea confortului, 
evitarea imbolnavirilor 

Obiectivele prevăzute în P.U.G. au influenţă 
pozitivă asupra calităţii vieţii? 

 
DA 

Protecţia populaţiei prin 
asigurarea apararii impotriva 
inundatiilor 

Obiectivele cuprinse în PUG au o influenţă 
pozitivă asupra protecţiei aşezărilor umane 
împotriva calamităţilor naturale? 

 
DA 

Protecţia, menţinerea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice, păstrarea cadrului 
natural 

Obiectivele cuprinse în PUG au o influenţă 
pozitivă asupra peisajului şi protejării 
monumentelor? 

 
DA 

Protecţia populaţiei prin 
stabilirea funcţiunilor 
unităţilor teritoriale 

Obiectivele cuprinse în PUG au o influenţă 
pozitivă; separă locuirea de activităţi 
economice? 

 
DA 

Conservarea resurselor 
energetice 

Obiectivele cuprinse în PUG au o influenţă 
pozitivă asupra conservării resurselor 
energetice? 

DA 

Biodiversitate Obiectivele cuprinse în PUG au o influenţă 
pozitivă asupra asigurării stării de conservare 
favorabilă a biodiversitatii? 

 
DA 

Creşterea responsabilităţii 
publicului faţă de mediu 

Obiectivele cuprinse în PUG au o influenţă 
pozitivă; implică populaţia la luarea deciziilor 
privind mediul? 

DA 

 
Din evaluarea implementării obiectivelor P.U.G. rezultă un efect pozitiv care asigură 

menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. 

 
Obiectivele de mediu se pot atinge deoarece: 

- nici una din măsurile incluse în plan nu va duce la riscul încălcării standardelor de 

mediu; 

- nici o măsură nu afectează resursele naturale, situri, resurse de apă, calitatea solului; 
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- nici o măsură nu duce la încălcarea politicilor de mediu; 

- nici o măsură nu aduce receptorii la o situaţie de nedurabilitate. 

Implementarea măsurilor din PUG, pe termen mediu şi lung se va concretiza în 

respectarea ţintelor propuse în politicile de mediu adoptate prin legislaţie pe factori de mediu. 

 

Capitolul 7 

POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CONTEX  

TRANSFRONTIERA 

  
Avand in vedere specificul acestui plan (care se refera la reglementarea urbanistica a 

unei suprafete de teren), coroborat cu situarea zonei analizate in partea centrală a României, 

la foarte mare distanţă de graniţele ţării, nu se pune problema existenţei unor efecte 

semnificative asupra mediului sau sănătăţii în context transfrontieră. 

 
Capitolul 8 

MASURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA EFECTELE  

ADVERSE ASUPRA MEDIULUI 

 
Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante si atingerea obiectivelor 

propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor masuri concrete care sa asigure prevenirea, 

diminuarea si compensarea cat mai eficienta a potentialelor efecte adverse asupra mediului 

identificate ca fiind semnificative pentru PUG-ul propus. 

In continuare se prezinta masurile propuse pentru prevenirea, reducerea si 

compensarea oricarui posibil efect advers asupra mediului datorita implementarii planului 

propus, precum si masuri menite sa accentueze efectele pozitive asupra mediului. 

Masurile propuse se refera numai la factorii asupra carora s-a considerat prin evaluare 

ca implementarea proiectului ar putea avea un impact potential. 

 
  8.1. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse asupra factorului de mediu SOL, SUBSOL  

Pentru a nu exista sau pentru a diminua impacturile probabile asupra solului, e necesar 

sa se aplice urmatoarele masuri: 

- extinderea si modernizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor menajere si a 
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celor pluviale; 

- se va interzice depozitarea deseurilor in locuri neautorizate;  

- se interzice depozitarea deseurilor pe rampe neautorizate;  

- se va amenaja si intretine corespunzator zonele de spatiu verde;  

- verificarea periodica si intretinerea in stare buna de functionare a instalatiilor de 

colectare si evacuare a apelor uzate. 

 
8.2. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse asupra factorului de mediu APA  

Pentru a preintâmpina impactul asupra apelor de suprafaţă şi subterane se impun 

următoarele masuri de diminuarea impactului ce vor fi luate în calcul la următoarea fază de 

proiectare. 

Se au in vedere urmatoarele: 

- reducerea poluării apelor prin creşterea gradului de colectare/epurare a apelor 

reziduale menajere; 

- creşterea numărului populaţiei care să beneficieze de infrastructura de apă/canal; 

- extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi asigurarea apei potabile de calitate pentru 

toţi locuitorii;  

- reabilitarea sistemelor de tratare a apei; 

- înlocuirea şi modernizarea reţelelor de distribuţie apă; 

- extinderea reţelelor de canalizare pentru captarea şi transportul apelor uzate spre 

statia de epurare;  

- unitatile economice si industriale ce isi desfasora activitatea in cadrul teritoriului 

administrativ al orasului Cisnadie, vor monitoriza periodic calitatea apei uzate evacuata în 

reteaua stradala de canalizare sau in ape de suprafata şi se va verifica modul de încadrare a 

indicatorilor faţă de limita admisă conform NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002; 

- optimizare raport resurse de apa - consum, contorizarea consumului de apă potabilă, 

apă industrială şi ape uzate. 

 
8.3. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse asupra factorului de mediu AER  

- întocmirea, actualizarea şi utilizarea unei baze de date, ataşată sistemului 

informaţional de mediu, în vederea informării publicului; 
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- impunerea de condiţii prin legislaţia de mediu în vederea scăderii principalelor emisii 

de poluanţi (dioxid de sulf, oxizi de azot, substanţe organice volatile, amoniac); 

- reducerea sub normele de emisie a evacuărilor poluanţilor în atmosferă, pe baza 

principiului ,,poluatorul plăteşte”; 

- stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul care să permită 

prevenirea interferenţelor antropice periculoase cu sistemul climatic; 

- fluidizarea traficului prin crearea de locuri de parcare, modernizarea şi întreţinerea 

drumurilor existente; 

- îmbunătăţirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto şi întreţinerea 

corespunzătoare a acestora; 

- plantarea de perdele vegetale de protecţie; 

- exploatarea resurselor primare existente cu reducerea la minim a emisiilor de noxe; 

- întocmirea hărţilor de zgomot, hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune 

aferente acestora; 

- implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de poluanţi proveniţi din instalaţiile 

mari de ardere; 

- implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de compuşi organici volatili proveniţi 

din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii şi a celor rezultaţi din 

depozitarea, încărcarea/descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină; 

- implementarea cerinţelor de eliminare a substanţelor care distrug statul de ozon. 
 
8.4. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse produse de ZGOMOT  

 
- asigurarea fluenţei traficului pe arterele principale de circulaţie prin optimizarea ciclului 

de semaforizare în intersecţii; 

- reabilitarea infrastructurii reţelelor stradale sau tronsoanelor intens circulate; 

- implementarea unor măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 

- reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma desfăşurării unor activităţi productive 

sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de izolare fonică la aceste unităţi; 

- blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de perdele de protecţie, 

inclusiv spaţii verzii pentru zonele locuite. 
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8.5. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse asupra BIODIVERSITATII/ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

 
Pentru a se diminua impactul prognozat cât mai mult posibil se impun să se ia 

următoarele măsuri: 

- interzicerea cu desavârsire a distrugerii vegetatiei de arbori si arbusti ; 

- pentru reducerea la minim a impactului temporar cauzat de zgomotul generat cu 

prilejul executarii lucrarilor de constructie, se va utiliza pe cât posibil o gama de utilaje cu 

caracteristici cât mai bune în ceea ce priveste emisia de zgomot ; 

- folosirea utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic fata de normele 

actuale; 

- zonele pe care se va interveni se vor delimita corespunzator si se va respecta 

proiectul de realizare avizat de catre institutiile abilitate ; 

- pe perioada de desfasurare a lucrarilor de executie se recomanda asigurarea unui 

permanent flux informational între beneficiar, proiectant, constructor, compartimentul de 

Protectie a Biodiversitatii din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului Sibiu. 

 
8.6. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse asupra ASEZARILOR UMANE si a SANATATII POPULATIEI  

  
Prin incetinirea/amanarea proceselor de revigorare a economiei orasului Cisnadie si de 

reabilitare, modernizare si extindere a infrastructurii tehnico-edilitare se apreciaza ca numarul 

locuitorilor va scadea (procesul de imbatranire si migratia populatiei tinere). 

In vederea protejarii asezarilor umane si a sanatatii populatiei, se propun urmatoarele: 

 - vor fi admise activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele 

admise de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unui microclimat normal in 

zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste limitele admise; 

- se vor organiza suprafete pentru spatii verzi; 

- pentru diminuarea concentratiei de noxe provenite de la circulatia auto pe strazile 

principale cu trafic intens, se propune ca trotuarele sa aiba fasii verzi de protectie (plantatii de 

aliniament); 

- pentru a obtine un standard ridicat al vietii se propun spatii verzi atat pentru loisir, cat 

si de protectie, spatii de joaca pentru copii si dotari de cartier; 
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- amenajarea unor trasee ca "strazi verzi", pentru incurajarea deplasarilor pietonale in 

aer liber si promovarii mijloacelor de nepoluante (biciclete, role, transport ecvestru) in zonele 

turistice urbane si extraurbane limitrofe orasului Cisnadie; 

- extinderea spatiilor verzi din orasul Cisnadie in conformitate cu normele minime 

necesare pentru fiecare locuitor (4 mp terenuri de sport; 4,5 mp scuaruri si parcuri, 1 mp locuri 

de joaca pentru copii, etc); 

- incurajarea implicarii tuturor locuitorilor in activitatile de amenajare si intretinere a 

zonelor verzi;  

- dotarea zonei analizata in PUG cu o infrastructură corespunzătoare privind 

managementul deşeurilor, alimentarea centralizată cu apă potabilă şi cu energie electrică, 

canalizare, transport, îngrijirea sănătăţii, ceea ce duce la creşterea gradului de confort şi 

îmbunătăţirea sănătăţii. 

 
8.7. Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor 

adverse asupra MEDIULUI SOCIAL si ECONOMIC, PEISAJULUI si 

PATRIMONIULUI CULTURAL  

 
- proiectarea arhitectonică va fi adecvată integrării noilor construcţii în peisaj conform 

recomandărilor din regulamentul PUG; 

- se va interzice amplasarea de construcţii sau instalaţii care prin natura sa funcţională 

să poată avea un impact negativ asupra mediului; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde 

exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenţă” şi “eleganţă”; 

- clădirile noi sau modificările de clădiri existente se vor integra în caracterul general al 

zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje; 

- la construcţia clădirilor se vor utiliza materiale estetice si durabile în timp; 

- reconstruirea infrastructurii tehnico-edilitare la standarde moderne; 

- practicarea unei politici de angajări cu prioritate pentru populaţia locală; 

- dezvoltarea capacităţii administraţiei locale de a planifica şi a utiliza adecvat terenurile 

din zonă; 

- dezvoltarea si îmbunătăţirea climatului de afaceri pe termen lung pentru atenuarea 

descreşterii activităţii economice; 

- măsuri de conştientizare a publicului in vederea protejarii factorilor de mediu;  
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- dezvoltarea zonei ca aşezare atractivă cu standarde ridicate de calitate a vieţii, pe 

baza principiilor de dezvoltare durabilă; 

- monitorizarea periodică a nivelului poluării în zona cu receptori sensibili şi o 

monitorizare imediată în urma sesizărilor membrilor comunităţii din vecinatate.  

 
Capitolul 9 

EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA  

VARIANTELOR SI DESCRIEREA MODULUI CUM S-A EFECTUAT  

EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTATI 

 
Pentru selectarea alternativei optime din punct de vedere tehnico-economic si al 

protejarii mediului inconjurator s-a procedat la o analiza comparativa a alternativei „zero” si a 

celei finale.   

Varianta „0” alternativa neimplementarii proiectului  

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: 

- pierderea oportunitatilor privind valorificarea urbana a unor terenuri disponibile in 

intravilan, respectiv ce pot fi introduse in intravilan; 

- pierderea unui numar important de locuri de munca pe plan local; 

- pierderea unor investitii importante in  sprijinul infrastructurii si serviciilor; 

- pastrarea aspectului zonei fara o sistematizare urbanistica adecvata ce confera un 

aspect neplacut peisajului; 

- incapacitatea sistemului de canalizare de a prelua apele uzate/apele pluviale si 

deversarea acestora fara epurare; 

- uzura sau lipsa retelelor de alimentare cu apa si a celor de canalizare in zone 

traditionale de locuit, cu efecte majore asupra starii factorilor de mediu, dar si asupra sanatatii 

populatiei; 

- lipsa interventiilor asupra infrastructurii rutiere, mentinerea valorilor de trafic, cresterea 

timpilor de stationare in trafic, cantitate ridicate de gaze rezultate din combustia motoarelor; 

- lipsa oportunitatilor de crestere a veniturilor la bugetul local din venituri. 
 
Un plan de aceasta factura presupune un pronuntat impact potential asupra domeniului 

socio-economic al unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa se implementeze, in 

acelasi timp, accelerarea vietii economice, pe de o parte, dar si crearea cadrului favorabil 
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dezvoltarii sociale a comunitatii locale, sub forma noilor locuri de munca (temporare, dar si pe 

termen lung), a stimularii perfectionarii profesionale pe domenii specializate, a facilitatilor 

educative etc.  

Trebuie mentionata si nota generala favorabila conferita de un asemenea plan prin 

contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.   

 
Varianta 1  

In tema de proiectare initiala s-a cerut introducerea in intravilan a unei suprafete de 

aproximativ 587,19 ha.  

Prezenta propunere privind suprafata viitorului intravilan este in conformitate cu nevoile 

de dezvoltare inregistrate de administratia locala si cu nevoile de extindere ale zonei.  

In principal se inregistreaza mai multe tendinte de dezvoltare in acest teritoriu ce se va 

introduce in intravilan. Aceste tendinte nu sunt intotdeauna in concordanta unele cu altele si 

nici cu potentialul real de dezvoltare al zonei.  

In vederea stabilirii legaturilor functionale cele mai potrivite cu vecinatatile, au rezultat 

urmatoarele recomandari : 

- zona de legatura cu viitoarea autostrada (parte din coridoriul paneuropean de 

transport multimodal) se va utiliza pentru functiuni industriale si de servicii potentate 

de circulatiile majore din teritoriu si se va evita locuirea deoarece noxele produse de 

o circulatie intensa jeneaza aceaste functiuni ; 

- in zona PUG se vor diferentia serviciile aferente zonei industriale si de comert fata 

de serviciile aferente zonei de locuire. 

Intrucat functiunea cea mai solicitata pentru terenul propus a fi introdus in intravilan este 

cea de locuire si servicii, propunerea facuta de proiectantul PUG a tinut seama de acesta 

tendinta de dezvoltare si a analizat infrastructura rutiera in zona, analizand posibilitatile de 

fluidizare a circulatie, de reducere a timpilor de stationare in trafic; alternative ce pot usura 

echiparea si utilizarea acestui teritoriu. 

In acest scop, au fost argumentate tehnic si constructiv urmatoarele solutii privind: 

 - separarea traficului de tranzit de cel local; 

 - stabilirea unui sistem de organizare a circulatiei bazat pe raportul flux/capacitate care 

trebuie sa se situeze in limitele nivelului de serviciu “C” care permite desfasurarea circulatiei 

cu o fluenta in care sunt posibile si unele manevre; 
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 - identificarea unor terenuri, in apropierea centrelor de interes pentru a se construi 

parcaje; 

- crearea conditiilor in cadrul sistemului de organizare a circulatiei pentru mijloacele de 

transport public (benzi proprii, prioritate in intersectii, dotari, etc); 

 - amenajarea intrarilor in oras. 

 
De asemenea, in acesta varianta s-a avut in vedere restudierea traseelor pentru 

retelele edilitare care sa acopere intreaga suprafata a teritoriului introdusa in intravilan, precum 

si stabilirea prioritatilor de interventie menita sa remedieze deficientele aparute ca urmare a 

gradului de invechire/uzura si subdimensionare a acestor retele. 

 
- la nivelul retelelor de alimentare cu apa 

- monernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de apa pentru acoperirea intregului 

oras; 

- asigurarea calitatii apei potabile livrate-in conformitate cu Directiva Uniiunii Europene 

nr. 98/83; 

- furnizarea continua a apei; 

- asigurarea presiunii minime in reteaua de distributie, astfel incat sa fie asigurata 

functionarea normala a instalatiilor din toate cladirile; 

- asigurarea unei capacitati de stocare a unei cantitati de apa echivalenta cu 50 % din 

necesarul zilnic; 

- bransarea localitatii Cisnadioara la sistemul de alimentare cu apa; 

- realizarea unor sisteme de verificare si control centralizat a parametrilor de functionare 

in sistemul de alimentare cu apa (debite, presiuni, nivel de apa in rezervoare, etc).  

 
- la nivelul colectarii si evacuarii apelor uzate si a celor pluviale  

- asigurarea serviciilor de canalizare in conformitate cu Directivele Uniunii Europene no. 

91/271/EEC si no. 98/15/EEC; 

- modernizarea si extinderea retelei de canalizare pentru a acoperi intreg orasul si 

inlocuirea colectorului Cisnadie-statia de epurare Sibiu; 

- racordarea la sistemul de canalizare a tuturor consumatorilor de apa ; 

- reabilitarea retelei de canalizare pluviala din Cisnadie; 

- realizarea retea de canalizare, statie de pompare a apelor uzate intr-un colector care 
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sa racordeze localitatea Cisnadioara la reteaua de canalizare a orasului Cisnadie; 

- tratarea apelor uzate in conformitate cu directivele europene; 

- managementul namolului rezultat de la tratarea apelor uzate, in conformitate cu 

Directivele Europene. 

 

Pentru selectarea alternativei optime din punct de vedere tehnico-economic şi al 

protejarii mediului înconjurător, s-a procedat la o analiză comparativă a alternativei  

„zero” şi a variantei 1, alternative bazate pe utilizarea criteriilor de evaluare prezentate în 

continuare. 

In continuare se prezintă tabelar o comparaţie a alternativei “zero” - varianta 

neimplementării proiectului cu varianta de proiect finală analizată în acest raport. 

 
Factor de 

mediu/aspect de 
mediu 

Variante Comentarii 

Varianta „zero” Varianta 1 
(varianta aleasa) 

1 2 3 4 

Calitatea apei Asupra factorului de mediu 
”APA” va continua impactul 
negativ pe termen lung ca 
urmare a faptului ca 
sistemul de colectare, 
tratare si evacuare a apelor 
uzate si a celor pluviale 
este subdimensionat si 
invechit, iar in unele zone 
construite lipseste. 
De asemenea, se va 
mentine amestecarea 
apelor menajere cu apele 
pluviale in timpul ploilor 
abundente si deversarea 
acestora fara tratare.  

Se va reabilita, extinde si 
moderniza sistemul 
centralizat de 
alimentare cu apa 
potabila si de evacuare a 
apelor uzate menajere si 
pluviale. 
Se va intensifica 
programul de 
monitorizare a calitatii 
apelor evacuate in 
emisari si a apelor uzate 
colectate in reteaua 
publica de canalizare 
(determinarea 
indicatorilor de calitate la 
sursa). 

Proiectul oferă beneficii 
pe termen lung 
comparativ cu varianta 
“zero” 

Calitatea aerului Calitatea aerului în 
condiţiile actuale este 
influenţată de emisiile de 
poluanti produsi de 
sursele stationare din 
zona, precum si de traficul 
rutier existent in zona-timpi 
mari de stationare in trafic, 
blocarea unei artere de 
circulatie ca urmare a lipsei 
locurilor de parcare. 
 

Planul propus contine 
masuri de fluidizare a 
circulatiei; masuri ce pot 
conduce la  reducerea 
cantitatilor de emisii 
rezultate din combustia 
motoarelor. 
De asemenea, o atentie 
deosebita se va acorda 
unitatilor industriale ce 
isi mai desfasoara 
activitatea in orasul 
Cisnadie, prin verificarea 
modului de 
implementare a 

Masurile propuse pentru 
monitorizarea calitatii 
aerului vor avea ca 
rezultat identificarea 
punctelor critice si 
stabilirea masurilor de 
interventie si de 
reducere a impactului 
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masurilor referitoare la 
protejarea mediului. 
Datorita masurilor 
prevazute, cresterea va 
fi nesemnificativa, iar 
nivelul poluanţilor  în 
atmosferă se 
va menţine sub limitele 
admise pentru protecţia 
receptorilor sensibili. 

Aspecte social-
economice 

In prezent se resimte un 
impact negativ asupra 
locurilor de muncă şi a 
investiţiilor din 
Cisnadie/Cisnadioara 
conducand la 
accelerarea înrăutăţirii 
condiţiilor social- 
economice. 

Proiectul propune 
investiţii locale 
semnificative, crearea de 
locuri de muncă, 
determinând 
îmbunătăţirea condiţiilor 
social economice pe 
termen lung. 

Implementarea 
proiectului va aduce 
avantaje social 
economice semnificative 
pe termen lung. 
Proiectul oferă beneficii 
pe termen lung 
comparativ cu varianta 
“zero”. 

Infrastructura rutiera Situaţia actuală se va 
menţine pe termen 
lung cu o infrastructură 
necorespunzătoare 
din punct de vedere tehnic 
şi a aspectelor de 
mediu.  
 

Proiectul propune o 
infrastructură rutieră 
corespunzătoare din 
punct de vedere tehnic 
cu amenajarea de spaţii 
verzi de-a lungul 
arterelor de circulaţie 
pentru diminuarea 
poluării aerului. 

Imbunătăţirea 
infrastructurii rutiere va 
creşte siguranţa 
circulaţiei în zonă şi va 
diminua poluarea 
atmosferică existentă. 
Proiectul oferă beneficii 
pe termen mediu si 
lung comparativ cu 
varianta “zero”. 

Zgomot si vibratii Sursele principale care 
influenteaza ambianta 
acustica in diferite sectoare 
ale ariei analizate sunt: 
- traficul rutier 
corespunzator zonei; 
- activităţi specifice 
aşezărilor umane din zonă. 
 

Peste intensitatea 
nivelului de zgomot 
existent se va suprapune 
intensitatea nivelului de 
zgomot generat de 
extinderea intravilanului. 
Datorita masurilor 
prevazute prin plan, 
impactul generat de 
zgomotul aferent 
activităţilor propuse va 
fi menţinut sub limitele 
admise. 

In PUG sunt  
prevazute măsuri 
tehnice şi de 
management pentru a 
nu se depăşi nivelul 
admis conform legislatiei 
in vigoare. 
 

Sol/Utilizarea terenului Condiţiile de interventie 
asupra terenurilor se vor 
menţine pe termen lung iar 
zona va continua să se 
dezvolte fără o 
sistematizare 
urbanistică. 
 

Se valorifica 
oportunităţile 
privind valorificarea 
urbană a unui teren 
disponibil în intravilan. 
Se va schimba aspectul  
zonei prin sistematizare 
urbanistică ce dă un 
aspect plăcut peisajului. 
Se vor asigura masurile 
necesare pentru 
protejarea ariilor 
naturale. 
 

Prin implementarea 
proiectului întreaga zonă 
se va dezvolta conform 
destinaţiei din PUG. 
Planul oferă beneficii 
pe termen lung 
comparativ cu varianta 
“zero”. 

Biodiversitatea  Teritoriul orasului Cisnadie Conservarea diversitatii Impactul negativ suferit 
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se afla in relatie cu 3 situri 
Natura 2000 
  

biologice, utilizarea 
durabila a habitatelor 
naturale, a speciilor de 
flora si fauna salbatica si 
reconstructia ecologica a 
sistemelor deteriorate 
Gestionarea durabila a 
padurilor si sustinerea 
rolului acestora în viata 
social-economica a tarii 
Obiective specifice: 
- dezvoltarea Retelei 
Ecologice Europene 
în România; 
- protectia, conservarea 
si refacerea diversitatii 
biologice terestre si 
acvatice, existente în 
afara ariilor naturale 
protejate: reducerea si 
eliminarea efectelor 
negative cauzate 
de poluarea mediilor de 
viata si reconstructia 
ecosistemelor si 
habitatelor deteriorate; 
- monitorizarea speciilor 
potential invazive; 
- cresterea suprafetei 
ocupate de vegetatia 
forestiera, în scopul 
restabilirii echilibrului 
ecologic si al 
satisfacerii necesitatilor 
de dezvoltare; 
- accentuarea si 
diversificarea functiilor 
socio-economice ale 
ecosistemelor 
forestiere în raport cu 
cresterea cerintelor 
societatii fata de padure 

de biodiversitate în 
etapele de construcţie 
va fi remediat prin 
replantări de spaţii verzi 
si restabilirea echilibrului 
ecologic. 
Proiectul oferă 
beneficii comparativ cu 
varianta “zero” , 
impactul fiind pozitiv, 
prin intretinerea spatiilor 
verzi create.  
 

Peisajul  In situaţia actuală exista 
zone in care peisajul nu 
este in concordanta cu 
incadrare in teritoriul 
administrativ al 
orasului/localitatii 
Aceste condiţii vor persista 
pe termen lung iar 
constructiile din incinta vor 
continua sa se deterioreze, 
conducand la o imagine 
necorespunzător unei 
aşezări urbane. 

Sistematizarea urbană 
prevăzută în PUG va da 
zonei aspectul urban 
corespunzator, cu 
o infrastructură tehnico-
edilitara 
corespunzatoare 
 

Implementarea 
proiectului va avea un 
impact pozitiv asupra 
peisajului. 
Proiectul oferă beneficii 
pe termen lung 
comparativ cu varianta 
“zero” 

Sanatatea populatiei Analiza surselor ce pot 
avea influente negative 

Implementarea masurilor 
prevazute in PUG 

Implementarea planului 
va avea un impact 
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asupra starii de sanatate a 
populatiei si implicit a 
mediului inconjurator, a 
identificat urmatoarele 
aspecte: 

- - subdimensionarea 
retelelor de alimentare cu 
apa si a sistemului de 
colectare, transport/tratare 
si evacuare a apelor uzate 
sau chiar lipsa acestora in 
anumite zone; 

- - incapacitatea 
infrastructurii rutiere de a 
preluata traficul din zona, 
fara crearea de 
ambuteiaje; 

- Prin mentinerea situatiei 
existente, fara 
intensificarea programelor 
de monitorizare/combatere 
a efectelor acestor 
activitati/instalatii va 
conduce la agravarea 
calitatii factorilor de mediu 
cu efecte adverse asupra 
starii de sanatate a 
populatiei si a calitatii vietii. 

referitoare la echiparea 
tehnico-edilitara a zonei, 
fluidizarea circulatiei, 
adoptarea de masuri 
pentru reducerea 
intensitatii nivelului de 
zgomot, a emisiilor la 
sursa si a masurilor de 
interventie/combatere 
va determina 
aparitia unor efecte 
pozitive cu impact 
semnificativ asupra  
starii de sanatate a 
populatiei pe termen 
lung. 

pozitiv asupra 
sanatatii populatiei. 
Proiectul oferă beneficii 
pe termen lung 
comparativ cu varianta 
“zero” 

 
Varianta finala – varianta in care se va implementa planul  

In urma analizei facute cu privire la specificul activitatilor ce se vor desfasura in cadrul 

noilor limite ale intravilanului propus prin realizarea Planului Urbanist General, caracteristicile 

amplasamentului, morfologia si vecinatatile, contextul economic regional, preocuparea fata de 

respectarea legislatiei in vigoare, protejarea mediului, a ariilor naturale protejate si 

imbunatatirea calitatii vietii, s-au analizat toate posibilitatile de derulare a proiectului in vederea 

selectarii variantei optime.  

 
Varianta finala conduce la urmatoarele avantaje: 

- cresterea economica locala si regionala; 

- se vor crea noi locuri de munca; 

- furnizarea de noi oportunitati si alternative pentru dezvoltarea si cresterea 

competitivitatii regiunii; 

- contribuie la existenta unui mediu mai protejat, mai bine manageriat, prin promovarea 

conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor zonei; 

- modernizarea, reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa; 
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- modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului de colectare, tratare si evacuare a 

apelor uzate si a celor pluviale; 

- reglementarea interventiilor asupra imobilelor din centrul istoric; 

- reglementarea interventiilor in zona ariei naturale protejate; 

- implementarea masurilor referitoare la gestionarea deseurilor; 

- monitorizarea activitatilor si a emisiilor rezultate din activitatile industriale existente; 

realizarea unui program de monitorizare pentru activitatile industriale ce se vor 

dezvolta in zona ; 

- crearea si asigurarea unor spatii urbane de buna calitate, orientate spre utilizator, care 

joaca un rol important in conditiile de trai ale populatiei ca suma a tuturor aspectelor - 

economice, tehnologice, sociale si ecologice; 

- monitorizarea indicatorilor de calitate a apei potabile conform Legii nr. 458/2002 

modificata si completata cu Legea 311/2004 ; 

- monitorizarea nivelul de zgomot stabilit prin STAS 10009-88 si Ordinul MS 536/1997; 

- verificarea implementarii masurilor de protectie impotriva zgomotului ; 

- monitorizarea starii de sanatate a populatiei prin determinarea indicatorilor de      

  calitate prevazuti in Ord. MS 536/1997 ; indicatorilor de calitate pentru emisii si    

  imisii aer prevazuti in Ord. 462/1993, Ord. 592/2002, STAS 12574/87. 

 
Varianta finala se va stabili in urma preluarii tuturor sugestiilor si conditiilor discutate cu 

avizatorii si va respecta toate analizele sectoriale rezultate in urma consultarilor separate, 

discutiile in sedintele tehnice de avizare si a avizelor deja emise. 

 
Capitolul 10 

MASURI PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE  

IMPLEMENTARII PUG 

 
Monitorizarea efectelor implementarii planului se va face conform prevederilor art. 27, 

din H.G. 1076/2004, facandu-se referire la efectele semnificative asupra mediului, respectiv 

la toate tipurile de efecte, pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. 

Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci şi cele indirecte, sinergice şi cumulative. 

Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificată şi utilă dacă se are 

în vedere cuantificarea efectelor globale ale implementării PUG. 
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Programul de monitorizare a implementãrii PUG trebuie să permită atât obţinerea şi 

înregistrarea informaţiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale implementãrii, 

cât şi identificarea eventualelor efecte adverse neprevãzute (de ex. acţiuni de remediere ce 

pot fi întreprinse). 

 
Programul de monitorizare a implementarii PUG are ca scop: 

- urmarirea implementarii, a modului in care obiectivele specifice ale PUG sunt 

indeplinite; 

- validarea concluziilor evaluarii, adica de a urmari daca, corespunde probabilitatea 

si marimea efectelor produse asupra mediului cu predictiile prezentate in raport (valabilitatea 

previziunilor privind impactul si concluziile SEA); 

- de a se verifica daca sunt realizate masurile propuse pentru compensarea efectelor 

adverse si intarirea efectelor pozitive, specificate in Raport, eficacitatea masurilor si concluziile 

desprinse de SEA; 

- identifica dacă sunt necesare modificări ale planului în vederea reducerii impactului 

asupra mediului sau a optimizãrii beneficiilor rezultate din implementarea acestuia. 

Programul de monitorizare a implementarii PUG trebuie sa urmareasca: 

- Planul de monitorizare privind implementarea PUG; 

- Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului ale PUG. 

Sistemul de monitorizare propus ia în considerare faptul că, în cadrul monitorizării 

factorilor de mediu la nivel local, va fi dificil la unii factori de mediu să se facă diferenţierea 

între impactul de mediu ale PUG şi impactul altor activităţi/intervenţii din vecinătatea teritoriului 

administrativ al orasului Cisnadie/localitatii Cisnadioara. 

Sistemul de monitorizare propus se bazează pe obiectivele de mediu relevante 

specificate anterior. Aceste obiective reprezintă domeniile şi subiectele de mediu care pot fi 

puternic influenţate de implementarea PUG. 

Conform prevederilor HG 1076/2004, art.27 indeplinirea programului de monitorizare a 

efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului.  

Pentru a monitoriza măsura în care efectele pe care le are PUG-ul asupra mediului, 

evaluatorul a propus indicatori de mediu pentru fiecare obiectiv de mediu relevant. 
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RECOMANDĂRI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA 

Întregul sistem de monitorizare trebuie să cuprindă următoarele activităţi: 

- monitorizarea indicatorilor de mediu conform planificarii; 

- examinarea rezultatelor monitorizării, adică revizuirea modificărilor intervenite în 

cazul indicatorilor de mediu; 

- iniţierea paşilor respectivi în cazul identificării unor impacturi de mediu negative; 

- comunicarea rezultatelor monitorizării; 

- asigurarea de informaţii privind problemele de mediu din PUG către toţi factorii 

interesaţi. 

Având în vedere prevederile art. 18 din HG. 1076, autorul atestat al prezentului Raport 

de Mediu, ţinând cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG şi de 

rezultatele evaluării potenţialelor efecte asupra mediului datorate implementării acestuia, 

recomandă următoarele măsuri de monitorizare: 

OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE 
PE COMPONENTE/ASPECTE DE 

MEDIU 

INDICATORI FRECVENTA ORGANIZATII 
RESPONSABILE 

1 2 3 4 

I. MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PUG 

Crearea si asigurarea unor spatii urbane 
de buna calitate, orientate spre utilizator, 
care joaca un rol important in conditiile 
de trai ale populatiei ca suma a tuturor 
aspectelor economice, tehnologice, 
sociale si ecologice: 
- Respectarea POT, CUT; 
- Respectarea aliniamentului; 
- Respectarea regimului de inaltime; 
- Amenajarea de spatii verzi. 

- Modul de utilizare a 
suprafetelor de teren, (ha, %) 
- Numar de cazuri de POT si 
CUT schimbat fata de 
prevederile PUZ (nr.); 
- Numar de derogari de la 
regulament pentru schimbari 
in functiuni (Nr); 
- Distante, inaltimi (m). 

Anual - Autoritatea 
administratiei 
publice locale 

Imbunatatirea infrastructurii tehnice: 
- Reabilitarea, extinderea si modernizarea 

sistemului centralizat de alimentare cu 
apa si de colectare, tratare si evacuare a 
apelor uzate si a celor pluviale; 

- - Racordarea constructiilor la reteua 
publica de distributie a apei potabile; 
- Racordarea constructiilor la reteua de 
canalizare ape menajere; 
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale la 
reteaua colectoare a acestora; 
- Imbunatatirea infrastructurii de drumuri. 

- Realizarea alimentarii cu 
apa si evacuarii apelor uzate 
la toti consumatorii din zona 
(instalatii si grad de acoperire 
sau numar consumatori) 
- Numar de drumuri nou 
construite sau modernizate 
(numar sau Km), accesul la 
proprietati 

Anual - Autoritatea 
administratiei 
publice locale 

II. MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ALE PUG 

APA/ Asigurarea calitatii apelor uzate 
evacuate in canalizarea urbana si in 
emisari  

- Indicatori de calitate 
specifici apelor uzate 
evacuate in canalizarea 
urbana conform HG 
188/2002 cu completarile si 

- Monitorizarea se va realiza prin 
Sistemul National de Supraveghere a 
calitatii Apelor SGA Sibiu 
- Administratorul retelei de evacuare 
centralizata din zona  
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modificarile ulterioare prin 
HG 352/2005 (NTPA 
002/2002, NTPA 001/2002) 

- Emisiile in apa trebuie monitorizate 
la nivel de operator conform cerintelor 
din autorizatia de protectia mediului si 
raportate SGA Sibiu 

APA/ Asigurarea calitatii apei potabile - Indicatori de calitate 
conform Legii nr. 458/2002 
modificata si completata cu 
Legea 311/2004 
 

 DSP Sibiu 

AER/ 
Mentinerea calitatii aerului inconjurator 
sub valorile limita 
prevazute de normele in vigoare 
Programul de monitorizare a calitătii 
factorului de mediu AER va include 
următoarele acţiuni: 
- Monitorizarea calităţii aerului în zona 
locuită potenţial afectată de investitia 
analizata / concentratii de poluanti in 
aerul ambiental in zonele populate 

- Indicatori de calitate privind 
niveluri de emisii conform 
Ordinului 462/1993, 
- Indicatori de calitate privind 
niveluri de imisii de 
poluanti în atmosferă 
conform, Ordin 592/2002, 
STAS 12574/87 
- Verificarea implementarii 
masurilor de protectie a 
factorului de mediu aer 

- Inventarul emisiilor in cadrul 
Sistemului National de evaluare si 
gestionare 
integrata a calitatii aerului 
- Emisiile in aer si nivelul trebuie 
monitorizate la nivel de operator 
conform cerintelor din autorizatia de 
protectia mediului 

ZGOMOT/ 
Reducerea impactului produs de zgomot 
şi vibraţii asupra receptorilor sensibili 
Monitorizarea nivelului de zgomot in 
zona cu receptori sensibili 

Indicatori privind nivelul de 
zgomot stabiliti prin STAS 
10009-88 si Ordinul MS 
536/1997 
Verificarea implementarii 
masurilor de protectie 
impotriva zgomotului 

Nivelul de zgomot trebuie monitorizat 
la nivel de operator conform cerintelor 
din autorizatia de protectia mediului 

SANATATE / 
Ameliorarea starii de sanatate a 
populatiei prin implementarea de masuri 
care sa vizeze asigurarea dotarilor 
edilitare si prevenirea poluarii datorita 
noxelor, inclusiv a poluarii fonice. 
 

- Indicatori de calitate 
prevazuti in Ord. MS 
536/1997 
- Indicatori de calitate pentru 
emisii si imisii aer prevazuti 
in Ord. 462/1993, Ord. 
592/2002, STAS 12574/87 
- Indicatori de calitate privind 
nivelul de zgomot sabiliti prin 
STAS 10009-88 
- Indicatori de calitate privind 
apa potabila stabiliti prin 
Legea 458/2002 modificata si 
completata cu legea 
311/2004 
- Indicatori de calitate privind 
starea apelor de suprafata 
stabiliti prin Ord. 161/2003 

Structuri teritoriale ale Institutului 
National de statistica, Ministerul 
Sanatatii Publice, Garda Nationala de 
Mediu, SGA Sibiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Concluzii 

Prioritatile de dezvoltare ale teritoriului administrativ al orasului Cisnadie au fost stabilite 

astfel incat dezvoltarea ulterioara sa nu genereze un impact negativ asupra factorilor sensibili 

din zona (populatie, flora, fauna, biodiversitate, aer, apa, sol etc) si sa nu se constituie in surse 

suplimentare de poluare.  

Prin masurile adoptate, se apreciaza ca implementarea PUG va avea urmatoarele 

efecte: 

 
Factor de 
mediu  

Obiective de mediu la nivel national, 
regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin PUG 

Aer  Calitatea aerului trebuie să corespundă 
legislatiei nationale care transpune 
Directivele 96/62/CE si 1999/30/CE 
privind valorile limită pentru SO2, NO2, 
NO, particule în suspensie si plumb. 
Strategia natională privind protectia 
atmosferei urmăreste stabilirea unui 
echilibru între dezvoltarea economico-
socială si calitatea aerului (HG nr. 
1856/2005 privind plafoanele nationale 
pentru anumiti poluanti atmosferici). 
În legislatie se prevede întretinerea si 
modernizarea infrastructurii de transport 
rurtier (drumuri, mijloace de transport 
nepoluante). 

- minimizarea impactului asupra calitatii 
aerului; 
- monitorizarea si controlul emisiilor de poluanti 
în aer ; 
- introducerea/utilizarea combustibililor care 
genereaza emisii reduse de poluanti; 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, 
inclusiv prin marirea eficientei energetice si 
utilizarea surselor regenerabile de energie ; 
- crearea, reabilitarea si extinderea 
suprafetelor ocupate de spatii verzi; 
- reducerea emisiilor de poluanti specifici 
traficului auto. 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere si a sistemelor de încalzire cu folosirea gazului metan 

(mai putin poluant decât alti combustibili fosili), prin optimizarea numarului si capacitatilor 

centralelor termice, prin izolarea termica a imobilelor se considera ca nu va exista un impact 

semnificativ asupra calitatii aerului în zona. 

 
Factor de 
mediu  

Obiective de mediu la nivel 
national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 
PUG 

Apa Calitatea apei trebuie să corespundă 
legislatiei în vigoare care transpune 
prevederile Directivei Cadru privind 
apa nr. 2000/60/CE împreună cu 
directivele fiice. 
Epurarea apelor uzate trebuie să fie 
conformă cu legislatia natională care 
transpune prevederile Directivei 
91/271/CEE. 
 

- reducerea poluării apelor prin creşterea 
gradului de epurare a apelor reziduale 
menajere şi industriale; 
- creşterea numărului de populaţie care 
să beneficieze de infrastructura de 
apă/canal; 

- modernizarea, reabilitarea si extinderea 
reţelelor de alimentare cu apă şi 
asigurarea apei potabile de calitate 
pentru toţi locuitorii ; 

- reabilitarea sistemelor de colectare, 
transport si de tratare a apei; 

- înlocuirea şi modernizarea reţelelor de 
distribuţie apă; 
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- extinderea reţelelor de canalizare pentru 
captarea şi evacuarea apelor uzate 
pentru toţi locuitorii; 

- staţii de epurare moderne pentru apele 
uzate industriale; 

- canalizări în sistem divizor şi staţii de 
pompare ape uzate, modernizarea 
reţelelor de canalizare existente şi 
realizarea de reţele noi de canalizare; 

- optimizare raport resurse de apa - 
consum, contorizarea consumului de apă 
potabilă, apă industrială şi ape uzate; 

- regularizări cursuri de ape, acumulări şi 
generare de energie. 

 

 

Calitatea necorespunzatoare a apelor curgatoare pe anumite sectoare, se datoreaza 

poluarii cu ape menajere neepurate sau insuficient epurate si depozitarii deseurilor menajere 

pe malurile raurilor.  

Poluarea apelor subterane poate fi datorata, si de subdimensionarea/lipsa sistemului de 

canalizare sau de uzura acestuia.  

 
Factor de 
mediu  

Obiective de mediu la nivel 
national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 
PUG 

Sol - reducerea şi prevenirea poluării şi 
degradării solurilor. 
- reducerea poluării solurilor afectate 
de infiltraţiile apelor menajere. 
- reabilitarea suprafeţelor de teren 
degradate prin activităţi antropice. 

- implementarea planului de mangement 
al deşeurilor pentru intregul teritoriu 
administrativ al orasului Cisnadie ; 
- reducerea poluării solului prin 
implementarea unui sistem de transport 
adecvat; 
- reducerea poluării solului prin 
reabilitarea, modernizarea si extinderea 
sistemului de colectare si evacuare a 
apelor uzate menajere si a celor pluviale. 

 

Prin aplicarea masurilor propuse cu privire la colectarea si gestionarea deseurilor, 

reabilitarea, modernizarea si extinderea retelelor de canalizare, nu se vor mai crea premisele 

continuarii de aparitie a unor poluari la nivelul solului 

 
Factor de 
mediu  

Obiective de mediu la nivel 
national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 
PUG 

Sanatatea 
populatia/ 
Constientizarea 
publicului 

Legislatia natională, în concordantă cu 
cea europeană prevede accesul liber 
al cetătenilor la informatia de mediu 
(HG nr. 1115/2002) implementarea 
obligatiilor rezultate din Conventia 
privind accesul publicului la luarea 
deciziilor în probleme de mediu 

- crearea de noi locuri de munca; 
 - imbunatatirea conditiilor de viata; 
- asigurarea protectiei peisajului natural, 
cultural si istoric; 
- cresterea responsabilitătii publicului fată 
de mediu; 
- reducerea pierderilor energetice datorate 
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semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 si 
ratificată prin Legea nr. 86/2000 
privind stabilirea cadrului de 
participare a publicului la elaborarea 
anumitor planuri si programe în 
legătură cu mediul. 

izolarii termice ineficiente; 
- crearea, reabilitarea si extinderea 
suprafetelor ocupate de spatii verzi; 
- reducerea emisiilor de poluanti specifici 
traficului auto; 
- asigurarea unui management 
corespunzator al deseurilor; 
- reducerea poluarii fonice datorate 
traficului auto; 
- realizarea de perdele vegetale de 
protectie. 

 

Masurile adoptate prin prezentul PUG vor constitui pentru populatia din orasului 

Cisnadie/localitatea Cisnadioara un impact pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca, dar si 

prin imbunatatirea conditiilor de viata; in aceste conditii impactul fiind de natura sociala.  

 
Factor de 
mediu  

Obiective de mediu la nivel 
national, regional si local 

Obiective de mediu stabilite prin 
PUG 

Zgomot Reducerea zgomotului si vibratiilor in 
zonele sensibile. 
Reducerea poluarii fonice din 
transporturi in asezarile umane. 
HG 321/2002 privind evaluarea si 
gestionarea zgomotului ambiental cu 
completarile si modificarile ulterioare. 
STAS 10009-88: Acustică urbană. 
Limite admisibile ale nivelului de 
zgomot (se referă la zgomotul 
exterior). 
Ghidul privind adoptarea valorilor – 
limita si modul de aplicare a acestora 
atunci cand se elaboreaza planurile de 
actiune, pentru indicatorii Lzsn si 
Lnoapte, in cazul zgomotului produs 
de traficul rutier pe drumurile 
principale si in aglomerari, traficul 
feroviar pe caile ferate principale si in 
aglomerari, traficul aerian pe 
aeroporturile mari si / sau urbane si 
pentru zgomotul produs in zonele din 
aglomerari unde se desfasoara 
activitati industriale prevazute in 
Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 152/2005 pentru 
prevenirea si controlul integrat al 
poluarii, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 84/2006. 

- asigurarea fluenţei traficului pe arterele 
principale de circulaţie; 
- reabilitarea infrastructurii reţelelor 
stradale sau tronsoanelor intens 
circulate; 
- implementarea unor măsuri tehnice la 
nivelul surselor de zgomot; 
- reducerea nivelului de zgomot rezultat 
în urma desfăşurării unor activităţi 
productive sau de alimentaţie publică 
prin aplicarea unor sisteme de izolare 
fonică la aceste unităţi; 
- blocarea căilor de propagare a 
zgomotului prin crearea de perdele de 
protecţie, inclusiv spaţii verzii pentru 
zonele locuite; 
- realizarea unor izolaţii speciale ale unor 
clădiri împotriva unuia sau mai multor 
tipuri de zgomot ambiental, combinată cu 
facilităţi de ventilaţie sau aer condiţionat, 
astfel încât valorile ridicate ale izolaţiei 
împotriva zgomotului ambiental să poată 
fi menţinute 

 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere, reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma 

desfăşurării unor activităţi productive sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de 

izolare fonică la aceste unităţi, blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de 
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perdele de protecţie, inclusiv spaţii verzi pentru zonele locuite, reprezinta masuri menite sa 

reduca nivelul de zgomot astfel incat sa nu se contituie intr-o sursa de disconfort. Toate aceste 

masuri au fost corelate cu HG 321/2002 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental 

cu completarile si modificarile ulterioare; STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile 

ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior). Ghidul privind adoptarea valorilor – 

limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru 

indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale 

si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe 

aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se 

desfasoara activitati industriale prevazute in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 84/2006. 
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12. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

   12.1. Continutul si obiectivele principale ale planului  
    12.1.1. Informatii generale  
 

Lucrarea de fata reprezinta Raportul de mediu asupra Actualizarii Planului Urbanistic 

General al Orasului Cisnadie. Raportul de mediu a fost intocmit in conformitate cu cerintele 

H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 

programe si cu precizarile si recomandarile prevazute in Manualul pentru aplicarea procedurii 

de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si 

Gospodaririi Apelor in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. 

Evaluarea strategica de mediu este un instrument folosit in mod sistematic la cel mai 

inalt nivel decizional, care faciliteaza integrarea de mediu in procesul de luare a deciziilor, 

conduce la identificarea masurilor specifice de ameliorare a efectelor si stabileste un cadru 

pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protectiei mediului. Evaluarea 

strategica se aplica de catre unele state si la nivel de politici si chiar de legislatie, fiind o 

metoda de asigurare si promovare a principiilor dezvoltarii durabile. In acest sens, s-a 

dezvoltat un instrument international, pe care si Romania l-a semnat la Kiev in 2003 – 

Protocolul privind evaluarea strategica de mediu – si care reglementeaza procedura prin care 

anumite planuri, programe, politici sau acte normative pot face obiectul evaluarii de mediu. 

In cadrul Raportului de mediu pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al 

Orasului Cisnadie au fost abordate urmatoarele aspecte: 

- informatii cu caracter general privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe; 

- starea actuala a mediului in arealul de impact al Planului Urbanistic General; 

- obiectivele de protectie a mediului relevante pentru planul urbanistic propus ; 

- metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului posibil a fi generate de PUG ; 

- evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate cu punerea in 

aplicare a planului ; 

- masuri de diminuare a impactului asupra mediului ; 

- analiza alternativelor ; 

- propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului. 
 
12.1.2. Obiectivele principalele ale proiectului PUG  

Principalul obiectiv al planului “Actualizare Plan Urbanistic General Oras Cisnadie” 
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constă în crearea cadrului de reglementare din punct de vedere al planificarii urbanistice in 

vederea realizarii dezideratelor propuse prin elaborarea propunerilor de organizare urbanistica a 

arealului de implementare, în corelaţie cu zonele adiacente si cu prevederile celorlalte planuri 

urbanistice aprobate in cadrul teritoriului administrativ al orasului Cisnadie. 

Scopul intocmirii prezentului Raport de mediu consta in evaluarea potentialelor efecte 

semnificative asupra mediului ale implementarii planului si stabilirea masurii in care Planul 

Urbanistic General propus de catre beneficiar promoveaza principiile dezvoltarii durabile prin 

integrarea corespunzatoare a consideratiilor cu privire la mediu. 

In acest sens, Planul Urbanistic General constituie documentatia care stabileste 

obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pentru aceasta zona teritoriala in perioada 

urmatoare, pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si orienteaza politicile de 

dezvoltare in vederea stabilirii obiectivelor propuse. 

Prin planul urbanistic propus s-au stabilit obiectivele, actiunile, prioritatile si 

reglementarile de urbanism (permisiuni si restrictii) necesar a fi aplicate in utilizarea teritoriului 

si in conformarea propunerilor la situatia urbanistica de fond a zonei. 

 
Principalele obiective de dezvoltare urbană, sub urmatoarele aspecte: 

Impulsionarea dezvoltarii prin asigurarea suprafetelor necesare, pregatirea unor 

conditii atractive pentru investitii in sectoare cheie : locuire, comert, servicii, institutii 

publice, industrie performanta, realizarea unor obiective de importanta regionala si 

supraregionala 

- asigurarea unor rerzerve de teren, atat in interiorul orasului, cat si in zonele de 

extindere pentru dezvoltari pe termen lung (obiective sau oportunitati necunoscute la 

momentul elaborarii PUG sau investitii viitoare, posibile sa apara dupa expirarea termenului de 

valabilitate a PUG-ului); 

- obligativitatea unei forme suplimentare de planificare detaliata pentru arealele cheie si 

pentru zonele de extindere in vederea unei mai bune adaptabilitati la exigente si cerinte 

specifice imprevizibile la momentul elaborarii PUG; 

- trasarea si reglementarea stricta a cadrului infrastructural (strazi, retele edilitare, dotari 

si echipamente publice, etc) si urbanistic (indici urbanistici, categorii de utilizatori, etc) pentru 

arealele cheie si pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii continuitatii procesului de 

dezvoltare; 
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- asigurarea unui sistem de etapizare pentru zonele de extindere, in vederea gestionarii 

rationale a resursei funciare. 

- restructurarea zonelor disponibile, subutilizate sau cu utilizare neadecvata din 

intravilan; 

- accesibilizarea si urbanizarea zonelor neocupate din intravilan; 

- extinderea zonei intravilan pentru impulsionarea urbanizarii si pentru cresterea ofertei 

de terenuri pentru investitii; 

- trasarea structurii urbane primare, a reglementarilor urbanistice si a etapizarii pentru 

zonele de restructurare.  

 
 
Echilibrarea dinamicilor de dezvoltare in zonele orasului prin impulsionarea 

cartierelor nordice si a zonelor defavorizate  

- refacerea si multiplicarea legaturilor intre zonele functionale si zona centrala; 

- asigurarea unui mixaj functional pentru evitarea unei polarizari si specializari excesive 

si atingerea modelului urban al «traseelor scurte» (evitarea cresterii traficului generat de 

deplasari la si de la locul de munca); 

- garantarea suportului legislativ (reglementari aprobate) pentru investitii prin eventuale 

etapizari (clare) ale extinderilor si prin prevenirea degradarii caracterului zonei; 

- reabilitarea zonei centrale istorice a celor doua localitati din UAT Cisnadie, in primul 

rand prin modernizarea infrastructurii si a retelei de dotari publice. 

 
Consolidarea rolului administratiei locale in cadrul procesului de dezvoltare 

urbana, prin valorificarea optima a resurselor publice si prin asigurarea controlabilitatii 

evolutiei orasului in urmatorii 10 ani 

- confirmarea traseelor retelelor majore de infrastructura si fixarea necesarului de utilitati 

publice pentru zonele de extindere, in vederea asigurarii unui «schelet structural» al 

dezvoltarii, si a facilitarii controlului asupra investitiilor viitoare; 

- definirea limitelor clare ale zonei intravilan, trasate in lungul unor repere topografice 

(limite de proprietate), in vederea facilitarii controlului asupra planificarilor viitoare ale PUG; 

- refunctionalizarea prioritara a suprafetelor libere aflate deja in intravilan, 

restructurarea, activarea si densificarea suprafetelor din interiorul orasului, etapizare riguroasa 

a extinderii intravilanului. 
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Asigurarea conditiilor unei dezvoltari durabile, conservarea posibilitatilor de 

evolutie a orasului pentru generatiile viitoare 

- extinderea echilibrata a intravilanului, conform estimarilor necesarului de teren, 

inclusiv a unor suprafete - rezerva; 

- esalonarea procesului de extindere a orasului prin trasarea unor trepte succesive de 

crestere si prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ; 

- identificarea si desemnarea unor suprafete - rezerva pentru intampinarea evolutiilor 

imprevizibile si recomandarea unor locatiipentru obiective de utilitate publica cu rol important in 

dezvoltarea orasului (centru «intermodal» de transport in comun rutier vs. gara), institutii 

publice, dotari si nuclee centrale si extracentrale de servicii si comert, sport; 

- protejarea zonelor naturale si a elementelor de peisaj cu valoare ecologica, economica 

si culturala, protejarea zonelor istorice (construite) valoroase, instituirea statutului de zone 

protejate pentru siturile antropice si naturale. 

 
Reabilitarea si asigurarea calitatii locuirii in cartierele construite  

- reglementarea prin RLU a interventiilor in zone construite, evitarea supradensificarii 

cartierelor de locuinte colective; 

- protejarea zonelor constituite valoroase, atat in interiorul, cat si in afara Centrului 

Istoric; 

- dezvoltarea si extinderea centrelor cu potential federator si a retelei de spatii publice si 

verzi din intravilan, alaturi de protejarea retelei de dotari publice aferente zonelor rezidentiale: 

unitati de invatamant preuniversitar, parcaje publice, baze sportive; 

- reconversia (partialasau totala) a suprafetelor aflate in proprietate publica pentru 

compensarea deficitului de dotari din intravilanele celor doua localitati ale UAT Cisnadie; 

- propunerea de traversari ale barierelor naturale si antropice CF si paraul Argintului si 

afluentilor acestuia, in vederea unei mai bune conectari a vecinatatilor zonelor centrale; 

- realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele in care aceasta lipseste; 

- suplimentarea suprafetelor spatiilor verzi care deservesc localitatile Cisnadie si 

Cisnadioara; 

- consolidarea si extinderea echilibrata a zonelor cu caracter rezidential care nu au 

continuitate cu intravilanul existent. 
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Asigurarea necesarului de suprafete pentru locuinte noi, cu prioritate in zone 

aflate in proximitatea orasului si in vecinatatea unor elemente naturale cu potential de 

agrement  

- desemnarea unor zone de extindere a orasului cu destinatie predominant rezidentiala; 

- desemnarea unor zone mixte (locuire + servicii + comert), pe suprafete restructurabile 

din proximitatea centrului istoric a orasului; 

- densificarea parcelelor riverane arterelor principale, bulevarde prin reglementarea unui 

profil functional mixt si prin cresterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), in paralel cu masuri 

de realiniere a fronturilor (in afara zonei istorice clasate) si de modernizare a profilelor 

stradale. 

 
Asigurarea unor conditii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinte 

(densitate, dotari, infrastructura, tipologii)  

- precizarea parametrilor de configurare a noilor implanturi rezidentiale si de productie in 

acord cu principiile unei dezvoltari durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructura, 

asigurarea si localizarea necesarului de dotari si spatii verzi; 

- delimitarea unor zone prioritare de interventie si conditionarea dezvoltarii prin 

elaborarea de PUZ-uri; 

- rezervarea unor suprafete pentru functiuni cheie si ocuparea lor pe baza unei analize 

cost-beneficiu; 

- etapizarea consumului de resurse funciare; 

- asigurarea si protejarea suprafetelor necesare pentru dezvoltarea retelei de 

invatamant preuniversitar (gradinite, scoli). 

 
Satisfacerea necesarului de spatii verzi raportat la numarul de locuitori, cf. OUG 

114/2007 (26 mp/locuitor)  

- înfiinţarea de zone publice de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi alte 

spaţii publice cu caracter verde; 

- reabilitarea suprafeţelor libere din zona centrală şi zonele de locuit existente; 

- recuperarea şi amenajarea suprafeţelor reziduale; 

- asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul 

obligativităţii operaţiunilor de expropriere pentru cauza de utilitate publică în zonele centrale 

sau în cele în curs de restructurare / urbanizare. 
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Protejarea habitatelor naturale valoroase si a cadrului natural 

- păstrarea zonelor de habitat din afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei de 

construire, accesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agreement; 

- realizarea unei reţele de trasee ciclo-turististice în oraş care să federeze obiectivele 

turistice culturale şi naturale din UAT Cisnădie. 

 
Protejarea si reabilitare spatiilor verzi din interiorul cartierelor 

- delimitarea spaţiilor verzi din intravilan, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere virane 

ca spaţii verzi; 

- reabilitarea centrului istoric cu prevederea unui procent semnificativ de spaţii verzi 

publice; 

- extinderea parcelărilor pentru grădini private la intravilanului, ca suplimentare a 

rezervelor de spaţii verzi publice. 

 
Reducerea emisiilor si a factorilor de poluare, precum si prevenirea riscurilor 

alunecarilor de teren si ale efectelor inundatiilor 

- limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale; 

- înfiinţarea unor „centuri” vegetale zone verzi de protecţie între sursele de emisii şi 

zonele rezidenţiale învecinate). 

 
Extinderea rolului de pol regional al orasul Cisnadie asupra întregii zone 

periurbane, prin distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin 

modernizarea reţelelor de comunicaţie şi transport 

- atragerea prioritară a investiţiilor din domeniul terţiar sau a industriei performante, 

evitarea concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în defavoarea localităţilor din 

zona periurbană; 

- consolidarea şi stabilirea unor poli de activităţi cu caracter terţiar şi cu deservire la 

nivel regional (comerţ, servicii, instituţii, IMMuri) în zonele de extindere a intravilanului (zona 

de est în direcţia nodului de legătură cu autostrada, etc.) pentru susţinerea dezvoltării unor 

structuri funcţionale echilibrate în zona extra urbană; 

- realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN1 – Răşinari; 

- rezervarea şi dezvoltare eventuală a culoarelor necesare pentru extinderea viitoare a 

unei artere ocolitoare a Municipiului Sibiu (care să întregească actuala “ocolitoare” care face 
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parte din autostrada Nădlac – Bucureşti); 

- extinderea infrastructurii turistice din zonă în vederea consolidării sale ca pol de 

destinaţie şi atracţie turistică; 

- construirea unei staţii proprii performante de epurare; 

- dezvoltarea reţelei de transport periurban integrat, cu accent pe transportul în comun; 

Implementarea sistemului „tren orbital” (Aeroport - Gara - Şelimbăr - Cisnădie) şi 1f - corelarea 

dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările comunelor învecinate; 

- rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate prin PUG; 

- protejarea şi modernizarea structurilor de activităţi ale sectorului primar - agricultură, 

piscicultură, silvicultură, viticultură, zootehnie - prin asigurarea terenurilor şi infrastructurii 

destinate acestor funcţii economice şi limitarea urbanizării extravilanului. 

 
Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în teritoriul 

administrativ (industrie vs. locuire) 

- diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin 

introducerea de centre de activităţi în cartierele de blocuri; 

- reabilitarea zonelor rezidenţiale „defavorizate” prin modernizarea şi extinderea reţelei 

de dotări publice şi utilităţi şi prin crearea condiţiilor avantajoase pentru investiţii în aceste 

zone.  

 
Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi 

valorificării durabile a resurselor naturale. (sursa PATZ periurban al orasului Sibiu) 

- protejarea habitatelor naturale (geoolgice) valoroase prezente în lunca Pârâului 

Argintului; 

- realizarea coridorului verde în lunca Pârâului Argintului ca zonă federatoare între 

zonele rezidenţiale, Centrele istorice Cisnădie şi Cisnădioara şi viitoarele dezvoltări de pe 

teritoriul UAT, în corelare cu dezvoltarea generala prevăzută de PUG; 

- realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement în lungul în luncii 

Pârâului Argintului şi afluenţilor săi şi constituirea de trasee pietonale şi cicloturistice de 

legătură cu localităile învecinate şi cu zone cu atractivitate turistică. 
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Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului 

cultural ca factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale 

- instituirea statutului de Zonă Protejată (severă) pentru arealele construite valoroase 

dpdv cultural, istoric, arhitectural, peisagistic; 

- protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Cisnădioara) înglobate în UAT al 

oraşului Cisnădie prin reglementarea intervenţiilor. Protejarea peisajului şi peisajului cultural 

(aşezare+cadru natural+culturi); 

- protejarea siluetei oraşului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale 

valoroase spre cadrul natural. 

 
Profilarea şi dezvoltarea cisnadiei ca centru de servicii, afaceri, cultură, 

comunicare, media şi educaţie superioară, de importanţă regională şi naţională 

(„Cisnădie - istoria producatoare de progres”) 

- valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru 

sectorul terţiar (birouri, instituţii, servicii, comerţ, expo etc). Reciclarea platformei industriale 

subutilizate sau neperformante. 

- rezervarea obiectivelor istorice din zona centrala pentru evenimente şi spectacole. 

 
Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea 

atractivităţii oraşului pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vietii 

- extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric conservarea componentei 

rezidenţiale ca particularitate culturală şi factor de echilibru funcţional la nivelul zonei istorice 

centrale protejate; 

- optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în şi în afara 

centrului istoric şi prin extinderea reţelei în interiorul şi exteriorul oraşului. Realizarea unei 

reţele de spaţii verzi interconectate şi păstrarea de coridoare verzi de legătură cu zonele 

naturale din exterior (coridoare verzi în lungul pârâului Argintului), extinderea reţelei de trasee 

pietonale şi ciclo-turistice în zona periurbană; 

- protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale aflate în afara zonei centrale, 

instituirea statutului de zona protejată. 
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Menţinerea şi modernizarea profilelor industrie existente şi transporturi 

- extinderea şi organizarea zonelor industriale deja existente şi dozarea şi distribuirea 

lor în teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziţia în itravilanul existent şi relaţiile 

de trafic generate; 

- consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate 

dezvoltării infrastructurii specifice; 

- reglementarea traseului „trenului urban” pe teritoriul administrativ Cisnadie, inclusiv 

stabilirea poziţiei unei staţii terminus (în proximitatea zonei centrale); 

- rezervarea unor locaţii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate în 

proximitatea zonelor de patrimoniu. 

 
Gestionarea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări 

pe termen lung şi pentru evoluţii imprevizibile 

- asigurarea unor rezerve de teren pentru investiţii pe termen lung, în apropierea zonei 

centrale reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin extinderea 

etapizată a zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură; 

  - desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG; 

  - stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) 

pentru zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv sugerarea operaţiunilor şi  procedurilor 

de restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice; 

  - stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi 

cadastrale pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară;  

  - utilizarea eficientă a resurselor funciare publice, reafirmarea şi consolidarea rolului 

administraţiei publice în procesul de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare 

existente pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în 

avantajul prioritar al interesului public şi reglementarea operaţiunilor de restructurare 

/urbanizare în vederea extinderii resursei funciare publice. 

 

 

 

 

 



12.2. Echiparea edilitara 

Alimentarea cu apa 

Este necesară modernizarea instalaţiilor de alimentare cu apă: 

- extinderea retelei de apa pentru acoperirea intregului oras; 

- asigurarea calitatii apei potabile livrate-in conformitate cu Directiva Uniiunii Europene 

nr. 98/83; 

- furnizarea continua a apei; 

- asigurarea presiunii minime in reteaua de distributie, astfel incat sa fie asigurata 

functionarea normala a instalatiilor din toate cladirile; 

- asigurarea unei capacitati de stocare a unei cantitati de apa echivalenta cu 50 % din 

necesarul zilnic; 

- bransarea localitatii Cisnadioara la sistemul de alimentare cu apa. 

De asemenea, se doreste si eliminarea urmatoarelor disfunctionalitati aferente retelei 

de alimentare cu apa: 

- sursa de apa-Acumularea Sadu II nu asigura apa de calitate in perioadele ploiase ale 

anului; 

- aductiunea de apa este realizata din materiale neconforme cu normele in vigoare 

(fonta, otel, beton); 

- statia de tratare a apei este necorespunzatoare din punct de vedere al capacitatii de 

tratare si al calitatii procesului de tratare aplicat; 

- reteaua de distributie a apei este realizata din materiale neconforme cu normele in 

vigoare (fonta, otel, azbociment); 

- datorita echipamentelor vechi si de calitate slaba exista interconectari intre cele doua 

zone de presiune ale retelei de apa. 

 
Evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale 

La nivelul colectarii si evacuarii apelor uzate si a celor pluviale se au in vedere 

urmatoarele: 

- asigurarea serviciilor de canalizare in conformitate cu Directivele Uniunii Europene no. 

91/271/EEC si no. 98/15/EEC; 

- modernizarea si extinderea retelei de canalizare pentru a acoperi intreg orasul si 

inlocuirea colectorului Cisnadie-statia de epurare Sibiu; 
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- racordarea la sistemul de canalizare a tuturor consumatorilor de apa ; 

- reabilitarea retelei de canalizare pluviala din Cisnadie; 

- realizarea retea de canalizare, statie de pompare a apelor uzate intr-un colector care 

sa racordeze localitatea Cisnadioara la reteaua de canalizare a orasului Cisnadie; 

- tratarea apelor uzate in conformitate cu directivele europene; 

- managementul namolului rezultat de la tratarea apelor uzate, in conformitate cu 

Directivele Europene. 

De asemenea, se doreste si eliminarea urmatoarelor disfunctionalitati aferente retelei 

de canalizare: 

- reteaua de canalizare a apelor uzate menajere este subdimensionata, cca. 30 % din 

ea este intr-o precara (str. Magurii, Piata Republica, str. Cindrelului, str. Transilvaniei); 

 - racordurile dintre cele doua retele de apa uzata, ceea ce face ca la ploi cu debit mare, 

apa uzata menajera sa fie deversata direct in paraul Argintului fara epurare; 

- colectorul de evacuare a apelor uzate menajere in statia de epurare Municipiului Sibiu 

este deteriorat in mare parte.  

 
Alimentarea cu energie electrica 

Pentru îmbunătăţirea alimentării cu energie electrică se propun următoarele masuri: 

- reproiectarea si reactualizarea bransamentelor (la nivelul consumatorilor) in 

conformitate cu legislatia in vigoare; 

- realizarea unor bransamente moderne care sa permita trecerea la sisteme moderne 

de management energetic prin sisteme informationale si tehnica de calcul.  

 
Alimentarea cu energie termica si gaze naturale 

Pentru exploatarea in siguranta a sistemului de distributie a gazelor naturale, cea mai 

importanta preocupare este aceea de a inlocui retelele uzate fizic si moral cu retele din 

materiale moderne, adecvate conditiilor de presiune, amplasament si exploatare. 

Telecomunicatii 

Principalele retele de telefonie au acoperire atat pentru orasul Cisnadie, cat si pentru 

localitatea Cisnadioara. In viitor se doreste cresterea numarului de abonati telefonici. 

 
Retele de transport 

La nivelul retelelor de transport, legatura orasului Cisnadie la caile rutiere internationale 
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care nu-l strabat se poate face prin: 

- Drumul Judetean 106C-Fagaras va asigura legatura rapida vest-est intre autostrada 

Nadlac-Constanta si E60 care trece in partea de nord-est a judetului; 

- Drumul Expres Sibiu-Medias-Sighisoara-Odorheiu Secuies-Miercurea-Ciuc va asigura 

legatura rapida sud-nord intre autostrada Nadlac-Constanta si Autostrada Transylvania 

(Bechtel). 

 
12.3. Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării PUG 

Analiza atenta a situatiei actuale a zonei pentru care se propune implementarea PUG, 

conduce la urmatoarele concluzii pentru cazul in care nu s-ar transpune in practica proiectul: 

- pierderea unui număr important de locuri de muncă pe plan local ce pot conduce la 

aparitia unor problemele sociale legate de somaj si imbatranirea populatiei (aceste fenomene 

se vor acutiza) ; 

- pierderea unor investiţii importante în sprijinul infrastructurii şi serviciilor ; 

- lipsa oportuniăţilor de creştere a veniturilor la bugetele locale din venituri prin 

posibilităţile de dezvoltare a zonei industriale şi a zonelor destinate serviciilor ; 

- subdimensionarea sau lipsa sistemului centralizat de alimentare cu apa 

potabila pentru o parte din zonele cuprinse inintravilan ; 

- subdimensionarea sau lipsa unui sistem centralizat pentru evacuarea apelor uzate 

menajere si pluviale ; 

- blocarea evolutiei zonei si pierderea oportunităţilor privind valorificarea urbană a unor 

terenuri disponibile în intravilan; 

- lipsa unor reglementari si restrictii privind dezvoltarea si creearea de spatii si functiuni 

cu caracter public. 

Din punct de vedere economic este de asteptat ca neimplementarea planului, sa aiba 

cele mai mari efecte asupra potentialului economic al zonei, in sensul mentinerii unei dinamici 

limitate a dezvoltarii. Unul dintre obiectivele primordiale ale planului este de a dinamiza din 

punct de vedere economic zona, prin crearea conditiilor optime unei asemenea dezvoltari. 

Situaţia economică şi socială în Cisnadie va continua să evolueze negativ dacă nu sunt 

susţinute proiecte ce reprezintă investiţii majore. 

Situaţia economică şi socială a comunităţii se va degrada din următoarele motive: 

- carenţa de oportunităţi pentru dezvoltarea şi diversificarea activitătilor economice, 
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sociale, comerciale, de servicii în zonă ; 

- posibilitatea de îmbunătătire şi diversificare a calificării locuitorilor din zonă sau din 

localitătile învecinate va fi redusă ; 

- nu vor mai exista oportunităţi de creştere a veniturilor din taxe şi impozite la bugetul 

local ; 

- lipsa unei infrastructuri corespunzatoare privind drumurile, alimentarea cu apa, 

canalizarea ; 

In ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, prin neimplementarea proiectului nu 

se va produce o îmbunătăţire, ci cel mult, menţinerea situaţiei actuale ca urmare a dispariţiei 

oportunităţilor de îmbunătătire a condiţiilor de trai prin asigurarea unor condiţii de locuit 

civilizate, a unei infrastructuri de mediu adecvate şi a unei calităţi a factorilor de mediu 

corespunzătoare. De asemenea, nereabilitarea sistemului de colectare, tratare si evacuare a 

apei menajere si a apei pluviale si/sau de distribuţie a apei potabile va avea in timp efecte 

negative asupra sănătătii umane. 

 
Calculul riscului neimplementării Planului Urbanistic General 

Aplicand valori pentru efectul pe care îl reprezintă neimplementarea măsurilor din 

PUG asupra factorilor de mediu rezultă riscul la care sunt expusi (nesemnificativ=0, minor=1, 

major=2, catastrofal=3) 

Măsura 
prevăzută în 

PUG 

EFECTUL 

nesemnificativ minor major catastrofal 

Apă   X  

Aer    X  

Sol    X  

Sănătate    X  

Riscuri naturale X    

Schimbări 
climatice 

X    

Conservarea 
resurselor 

 X   

Biodiversitate  X   

Patrimoniu 
cultural si 

istoric 

  X  

     
Constientizarea 

populatiei 
  X  

 0 2 12 - 
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O data aprobat impreuna cu PUG-ul din care face parte, Regulamentul Local de 

Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si instituie reguli specifice 

de urbanism in teritoriul considerat. 

 
12.4. Probleme de mediu relevante pentru plan 

Proiectul de fata se fundamenteaza pe principiul dezvoltarii durabile, pe protejarea 

mediului si priveste activitati care sa aiba in vedere o dezvoltare economica si urbana 

armonioasa. In cadrul proiectului se vor utiliza tehnologii care respecta prevederile legale 

privind protectia mediului. 

Administrarea eficienta a proiectului va contribui la dezvoltarea sociala si economica a 

regiunii, prin cresterea calitatii vietii, isi va aduce contributia la existenta unui mediu protejat, 

mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor 

zonei; si se apreciaza ca proiectul nu are impact negativ asupra mediului. 

Atat in timpul realizarii proiectului, cat si in perioada de exploatare se vor urmari in 

permanenta factorii de mediu, avandu-se in vedere si afluenta permanenta a publicului. 

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/ 

aspectele de mediu care trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe, sunt: aerul, zgomotul şi vibraţiile, sănătatea umană, apa, solul / utilizarea terenului, 

biodiversitatea, populaţia, managementul deşeurilor, infrastructura rutieră/ transportul, peisajul. 

 
Obiectivele  de protecţie a mediului relevante prevăzute în PUG sunt: 

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

- inventarierea zonelor protejate şi asigurarea  protecţiei acestora; 

- sistematizarea, organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicatie; 

- creşterea calitatii vieţii cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor; 

- evidenţierea fondului construit valoros şi a posibilitatilor de valorificare a acestuia în 

folosul localitatii; 

- asigurarea bazei legale pentru realizarea programelor şi a acţiunilor de dezvoltare. 

 
Factor de mediu  Probleme relevante privind mediul din zona PUG 
Aer - incalzirea locuintelor si cu sisteme proprii utilizand drept combustibil lemnul  

- traficul rutier  

Apa - folosirea in cadrul gospodariilor individuale din zonele unde nu exista retea de 
alimentare cu apa a panzei freatice ca sursa de alimentare cu apa, a carei potabilitate 
variază în funcţie de distanţa de sursele de poluare; in aceste cazuri asigurarea cu apă 
potabilă este necorespuzătoare datorată inexistenţei unei delimitări corespunzătoare a 
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zonelor de protecţie sanitare şi a lipsei monitorizarii calităţii apei din aceasta sursa; 
- evacuarea apelor pluviale provenite de pe versanti si drumuri in receptorii naturali fara 
o prealabila preepurare 

Solul - depuneri de pulberi datorită circulaţiei rutiere 
- infiltraţii la nivelul solului cu ape pluviale potential contaminate provenite de pe 
platformele drumurilor 

Sanatatea 
populatiei 

- folosirea apei din panza freatica, in gospodariile individuale care nu sunt racordate la 
reteaua centralizata de alimentare cu apa si in zonele unde aceasta lipseste 
- noxele emise ca urmare a incapacitatii arterelor de circulatie de a prelua fluxurile de 
circulatie generate (mai ales in orele de varf sau la sfarsitul saptamanii, cu aparitia 
ambuteiajelor si implicit a cresterii timpilor de stationare in trafic) 

Riscuri naturale - zone cu risc de inundație la ploi însemnate cantitativ sau topirea bruscă a zăpezii 

 
Conservarea 
resurselor naturale 

- pentru încălzire şi prepararea hranei se utilizează şi echipamente neperformante cu 
randamente scăzute 
- se construieşte cu materiale cu coeficient de transfer termic mare ceea ce duce la 
consum suplimentar de combustibil 

Patrimoniu cultural - existenta nucleului istoric de interes local 

 
Zonarea teritorială 

- teritoriul administrativ este diferențiat în funcție de destinația principală a terenurilor şi 
în conformitate cu necesitățile populației; zonarea propusă asigură un acces mai bun la 
infrastructura de servicii a localității 

Conştientizarea 
publicului asupra 
problemelor de 
mediu 

- implementarea legislației de mediu europene face necesară o vastă campanie de 
informare a populației, a tuturor categoriilor de vârstă sau pregătire, privind obligațiile 
administrației publice locale, a persoanelor fizice şi juridice de a menține un mediu 
curat, nepoluat 
- populația trebuie implicată în acțiuni de protecție a mediului 

 

12.5. Masuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa efectele  

adverse asupra mediului 

 
Rezolvarea problemelor de mediu identificate ca fiind relevante si atingerea obiectivelor 

propuse pot fi realizate doar prin aplicarea unor masuri concrete care sa asigure prevenirea, 

diminuarea si compensarea cat mai eficienta a potentialelor efecte adverse asupra mediului 

identificate ca fiind semnificative pentru PUG-ul propus. 

In continuare se prezinta masurile propuse pentru prevenirea, reducerea si 

compensarea oricarui posibil efect advers asupra mediului datorita implementarii planului 

propus, precum si masuri menite sa accentueze efectele pozitive asupra mediului. 

Masurile propuse se refera numai la factorii asupra carora s-a considerat prin evaluare 

ca implementarea proiectului ar putea avea un impact potential. 

 
  Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

asupra factorului de mediu SOL, SUBSOL  

Pentru a nu exista sau pentru a diminua impacturile probabile asupra solului, e necesar 

sa se aplice urmatoarele masuri: 
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- extinderea si modernizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor menajere si a 

celor pluviale; 

- se va interzice depozitarea deseurilor in locuri neautorizate;  

- se interzice depozitarea deseurilor pe rampe neautorizate;  

- se va amenaja si intretine corespunzator zonele de spatiu verde;  

- verificarea periodica si intretinerea in stare buna de functionare a instalatiilor de 

colectare si evacuare a apelor uzate. 

 
Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

asupra factorului de mediu APA  

Pentru a preintâmpina impactul asupra apelor de suprafaţă şi subterane se impun 

următoarele masuri de diminuarea impactului ce vor fi luate în calcul la următoarea fază de 

proiectare. 

Se au in vedere urmatoarele: 

- reducerea poluării apelor prin creşterea gradului de colectare/epurare a apelor 

reziduale menajere; 

- creşterea numărului populaţiei care să beneficieze de infrastructura de apă/canal; 

- extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi asigurarea apei potabile de calitate pentru 

toţi locuitorii;  

- reabilitarea sistemelor de tratare a apei; 

- înlocuirea şi modernizarea reţelelor de distribuţie apă; 

- extinderea reţelelor de canalizare pentru captarea şi transportul apelor uzate spre 

statia de epurare;  

- unitatile economice si industriale ce isi desfasora activitatea in cadrul teritoriului 

administrativ al orasului Cisnadie, vor monitoriza periodic calitatea apei uzate evacuata în 

reteaua stradala de canalizare sau in ape de suprafata şi se va verifica modul de încadrare a 

indicatorilor faţă de limita admisă conform NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002; 

- optimizare raport resurse de apa - consum, contorizarea consumului de apă potabilă, 

apă industrială şi ape uzate. 
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Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

asupra factorului de mediu AER  

- întocmirea, actualizarea şi utilizarea unei baze de date, ataşată sistemului 

informaţional de mediu, în vederea informării publicului; 

- impunerea de condiţii prin legislaţia de mediu în vederea scăderii principalelor emisii 

de poluanţi (dioxid de sulf, oxizi de azot, substanţe organice volatile, amoniac); 

- reducerea sub normele de emisie a evacuărilor poluanţilor în atmosferă, pe baza 

principiului ,,poluatorul plăteşte”; 

- stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul care să permită 

prevenirea interferenţelor antropice periculoase cu sistemul climatic; 

- fluidizarea traficului prin crearea de locuri de parcare, modernizarea şi întreţinerea 

drumurilor existente; 

- îmbunătăţirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto şi întreţinerea 

corespunzătoare a acestora; 

- plantarea de perdele vegetale de protecţie; 

- exploatarea resurselor primare existente cu reducerea la minim a emisiilor de noxe; 

- întocmirea hărţilor de zgomot, hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune 

aferente acestora; 

- implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de poluanţi proveniţi din instalaţiile 

mari de ardere; 

- implementarea cerinţelor de limitare a emisiilor de compuşi organici volatili proveniţi 

din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii şi a celor rezultaţi din 

depozitarea, încărcarea/descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină; 

- implementarea cerinţelor de eliminare a substanţelor care distrug statul de ozon. 
 
Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

produse de ZGOMOT  

- asigurarea fluenţei traficului pe arterele principale de circulaţie prin optimizarea ciclului 

de semaforizare în intersecţii; 

- reabilitarea infrastructurii reţelelor stradale sau tronsoanelor intens circulate; 

- implementarea unor măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 

- reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma desfăşurării unor activităţi productive 

sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de izolare fonică la aceste unităţi; 
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- blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de perdele de protecţie, 

inclusiv spaţii verzii pentru zonele locuite. 

 
Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

asupra BIODIVERSITATII/ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

 
Pentru a se diminua impactul prognozat cât mai mult posibil se impun să se ia 

următoarele măsuri: 

- interzicerea cu desavârsire a distrugerii vegetatiei de arbori si arbusti ; 

- pentru reducerea la minim a impactului temporar cauzat de zgomotul generat cu 

prilejul executarii lucrarilor de constructie, se va utiliza pe cât posibil o gama de utilaje cu 

caracteristici cât mai bune în ceea ce priveste emisia de zgomot ; 

- folosirea utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic fata de normele 

actuale; 

- zonele pe care se va interveni se vor delimita corespunzator si se va respecta 

proiectul de realizare avizat de catre institutiile abilitate ; 

- pe perioada de desfasurare a lucrarilor de executie se recomanda asigurarea unui 

permanent flux informational între beneficiar, proiectant, constructor, compartimentul de 

Protectie a Biodiversitatii din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului Sibiu. 

 
Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

asupra ASEZARILOR UMANE si a SANATATII POPULATIEI  

  
Prin incetinirea/amanarea proceselor de revigorare a economiei orasului Cisnadie si de 

reabilitare, modernizare si extindere a infrastructurii tehnico-edilitare se apreciaza ca numarul 

locuitorilor va scadea (procesul de imbatranire si migratia populatiei tinere). 

In vederea protejarii asezarilor umane si a sanatatii populatiei, se propun urmatoarele: 

 - vor fi admise activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele 

admise de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unui microclimat normal in 

zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste limitele admise; 

- se vor organiza suprafete pentru spatii verzi; 

- pentru diminuarea concentratiei de noxe provenite de la circulatia auto pe strazile 

principale cu trafic intens, se propune ca trotuarele sa aiba fasii verzi de protectie (plantatii de 
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aliniament); 

- pentru a obtine un standard ridicat al vietii se propun spatii verzi atat pentru loisir, cat 

si de protectie, spatii de joaca pentru copii si dotari de cartier; 

- amenajarea unor trasee ca "strazi verzi", pentru incurajarea deplasarilor pietonale in 

aer liber si promovarii mijloacelor de nepoluante (biciclete, role, transport ecvestru) in zonele 

turistice urbane si extraurbane limitrofe orasului Cisnadie; 

- extinderea spatiilor verzi din orasul Cisnadie in conformitate cu normele minime 

necesare pentru fiecare locuitor (4 mp terenuri de sport; 4,5 mp scuaruri si parcuri, 1 mp locuri 

de joaca pentru copii, etc); 

- incurajarea implicarii tuturor locuitorilor in activitatile de amenajare si intretinere a 

zonelor verzi;  

- dotarea zonei analizata in PUG cu o infrastructură corespunzătoare privind 

managementul deşeurilor, alimentarea centralizată cu apă potabilă şi cu energie electrică, 

canalizare, transport, îngrijirea sănătăţii, ceea ce duce la creşterea gradului de confort şi 

îmbunătăţirea sănătăţii. 

 
Masuri propuse pentru prevenirea, reducerea si compensarea efectelor adverse 

asupra MEDIULUI SOCIAL si ECONOMIC, PEISAJULUI si PATRIMONIULUI 

CULTURAL  

 
- proiectarea arhitectonică va fi adecvată integrării noilor construcţii în peisaj conform 

recomandărilor din regulamentul PUG; 

- se va interzice amplasarea de construcţii sau instalaţii care prin natura sa funcţională 

să poată avea un impact negativ asupra mediului; 

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde 

exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenţă” şi “eleganţă”; 

- clădirile noi sau modificările de clădiri existente se vor integra în caracterul general al 

zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje; 

- la construcţia clădirilor se vor utiliza materiale estetice si durabile în timp; 

- reconstruirea infrastructurii tehnico-edilitare la standarde moderne; 

- practicarea unei politici de angajări cu prioritate pentru populaţia locală; 

- dezvoltarea capacităţii administraţiei locale de a planifica şi a utiliza adecvat terenurile 

din zonă; 
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- dezvoltarea si îmbunătăţirea climatului de afaceri pe termen lung pentru atenuarea 

descreşterii activităţii economice; 

- măsuri de conştientizare a publicului in vederea protejarii factorilor de mediu;  

- dezvoltarea zonei ca aşezare atractivă cu standarde ridicate de calitate a vieţii, pe 

baza principiilor de dezvoltare durabilă; 

- monitorizarea periodică a nivelului poluării în zona cu receptori sensibili şi o 

monitorizare imediată în urma sesizărilor membrilor comunităţii din vecinatate.  

 
12.6. Expunerea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor 

semnificative ale implementarii PUG 

 
Monitorizarea efectelor implementarii planului se va face conform prevederilor art. 27, 

din H.G. 1076/2004, facandu-se referire la efectele semnificative asupra mediului, respectiv 

la toate tipurile de efecte, pozitive, adverse, prevăzute sau neprevăzute. 

Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci şi cele indirecte, sinergice şi cumulative. 

Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificată şi utilă dacă se are 

în vedere cuantificarea efectelor globale ale implementării PUG. 

Programul de monitorizare a implementãrii PUG trebuie să permită atât obţinerea şi 

înregistrarea informaţiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale implementãrii, 

cât şi identificarea eventualelor efecte adverse neprevãzute (de ex. acţiuni de remediere ce 

pot fi întreprinse). 
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Lista imobilelor din Ansamblul Istoric „ANSAMBLUL URBAN CENTRU ISTORIC„ 
Cisnădie COD LMI SB-II-a-A-12354 (conform STUDIU ISTORIC )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Strada Numa
r 

Nr. 
crt. 

Strada Numa
r 

Nr. 
crt. 

Strada Numa
r 

1.  Cindrelului   1 43.  Magurii  1 85.  Apararii  1 

2.  2 44.  2 86.  2 

3.  3 45.  3 87.  3 

4.  4 46.  4 88.  4 

5.  5 47.  5 89.  5 

6.  6 48.  6 90.  6 

7.  7 49.  7 91.  7 

8.  8 50.  8 92.  Cetatii  1 

9.  9 51.  9 93.  2 

10.  10 52.  10 94.  3 

11.  11 53.  11 95.  4 

12.  12 54.  12 96.  5 

13.  13 55.  13 97.  6 

14.  14 56.  14 98.  7 

15.  15 57.  15 99.  7A 

16.  16 58.  16 100.  8 

17.  17 59.  17 101.  10 

18.  18 60.  18 102.  Lunga  1 

19.  19 61.  19 103.  2 

20.  20 62.  20 104.  3 

21.  21 63.  21 105.  4 

22.  22 64.  22 106.  5 

23.  23 65.  23 107.  6 

24.  24 66.  24 108.  8 

25.  25 67.  25 109.  10 

26.  26 68.  26 110.  Patriotilor 1 

27.  27 69.  27 111.  3 

28.  28 70.  28 112.  5 

29.  29 71.  29 113.  Piata 
Revolutiei 

1 

30.  30 72.  30 114.  2 

31.  31 73.  32 115.  3 

32.  32 74.  34 116.  4 

33.  33 75.  36 117.  Pârâul 
Ursului  

1 

34.  34 76.  38 118.  2 

35.  35-37 77.  40  

36.  36 78.  42 

37.  38 79.  44 

38.  39 80.  46 

39.  40 81.  48 

40.  41 82.  50 

41.  42 83.  52 

42.  43 84.  Bailor  1 
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DELIMITARE ZONA CENTRALĂ ȘI ISTORICĂ PROTEJATĂ – CISNĂDIE 
Suplimentar faţă de imobilele Ansamblului urban „Centrul istoric” Cisnădie cod LMI SB-
II-a-A-12354, Zona Construită Protejată conţine următoarele imobile identificate după 
numărul poştal, astfel: 
( conform STUDIU ISTORIC )  
 

 Numele strazii Numarul / numerele 

01 STR. 1 DECEMBRIE 1 > 45 

2 > 46 

02 STR. BĂILOR 3 > 11 

2, 2A 

03 STR. UNIRII 1 > 53 

2 > 64 

04 STR. CETĂŢII 12, 14, 16, 18, 20 

9, 11,13, 15 

05 STR. TÂRGULUI 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12 

1, 3, 5 

06 STR. MĂGURII 56 > 72 

31, 33, 35, 37, 39 

07 STR. TRANSILVANIEI 2, 4 

1 

08 STR. ŞIPOTULUI 2, 4, 6  

09 STR.  LUNGĂ 12 > 46 

7 > 43 

10 STR.  DEZROBIRII 1, 3 

11 STR.  PODULUI 5, 7, 9 

2, 4, 6, 8, 10  

12 STR.  PATRIOŢILOR 5 

13 STR.  APĂRĂRII 11, 13, 13A, 15, 17, 19, 21, 23 

 

 

 


