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INTRODUCERE
La elaborarea Raportului de mediu s-au luat in considerare actele normative in
vigoare cu referire la protectia mediului: legi, hotarari de guvern, ordine ministeriale.
Conform HG 1076/2004, raportul de mediu trebuie sa identifice, descrie si evalueze
potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului,
precum si alternativele

acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale

planului sau programului.
S-a elaborat prezentul Raport de Mediu, ca urmare a solicitarii Primariei Comunei
Dridu, judetul Ialomita, pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru Reactualizare PUG –
Comuna Dridu.
Continutul Raportului de mediu pentru planul urbanistic zonal propus a fost stabilit in
conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG 1076/2004 si cu recomandarile Manualului 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.
Urmatoarele aspecte au fost abordate in cadrul Raportului de mediu pentru
Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Dridu:
− Informatii cu caracter general privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe;
− Continutul si obiectivele principale ale Planului Urbanistic General propus (continutul si
obiectivele principale ale planului, corelatii cu alte planuri sau programe existente);
− Starea actuala a mediului in arealul de impact al Planului Urbanistic General;
− Obiectivele de protectie a mediului relevante pentru planul urbanistic propus;
− Evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate punerii in aplicare a
planului;
− Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra mediului;
− Analiza alternativelor;
− Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului;
Documentatia PUG a fost elaborata de S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.
Planul urbanistic general, contine strategia, prioritatile, reglementarile si servitutile de
urbanism, aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii, in continutul
documentatiei regasindu-se astfel tratarea urmatoarelor categorii de probleme:
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- determinarea (urmare analizei situatiei existente), a principalelor disfunctionalitati si prioritati
de interventie urbanistica, atat in teritoriu (extravilan), cat si in cadrul localitatii (intravilan);
- zonificarea functionala a suprafetelor de teren din localitate si stabilirea regimului juridic al
acestora printr-un sistem de reglementari si servituti adecvate;
- determinarea volumului si a structurii potentialului uman, a resurselor de munca care sunt
caracteristice localitatii;
- evidentierea potentialului economic al localitatii;
- organizarea circulatiei si a transporturilor;
- echiparea tehnico-edilitara;
- reabilitarea, protectia si conservarea mediului;
- conditii si posibilitati de realizare a obiectivelor de utilitate publica.
Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului:
a. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:
- gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare
fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in
privinta alocarii resurselor;
- gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in
care se integreaza sau care deriva din ele;
- relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales
din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;
- problemele de mediu relevante pentru plan sau program;
- relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare
de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de
gospodarirea apelor).
b. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:
- natura cumulativa a efectelor;
- riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu;
- valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de caracteristicile naturale
speciale sau patrimoniul cultural;
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- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan
national, comunitar sau international;
- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;
- depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;
- folosirea terenului in mod intensiv;
- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan
national, comunitar sau international.
INFORMATII GENERALE
Denumire plan: Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Dridu, judetul Ialomita.
Beneficiarul proiectului: Primaria comunei Dridu, judetul Ialomita.
Elaboratorul atestat al raportului de mediu: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in
Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 163.
Proiectant general PUG: S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.

CAPITOLUL 1
CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG
1.1.Scopul si obiectivele principale ale PUG
Proiectul de REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei
Dridu, a fost realizat de S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L. si cuprinde un numar de 4
capitole cu numeroase subpuncte in care sunt tratate atat aspectele actuale cat si cele
viitoare din toate domeniile de dezvoltarea a orasului.
PUG-ul debuteaza cu o INTRODUCERE in care se prezinta:




Date de recunoastere a documentatiei ;
Obiectul P.U.G.;
Sursele de documentare ;

In capitolul 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII se prezinta:






Istorie,evolutie
Elemente ale cadrului natural
Relatii in teritoriu
Activitati economice
Potentialul demografic
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Reteaua rutiera. Circulatia si transportul
Intravilan existent. Zone functionale .Bilant teritorial
Zone cu riscuri naturale
Echiparea tehnico - edilitara a teritoriului
Protectia mediului
Disfunctionalitati
Necesitati si oportunitati ale populatiei

Capitolul 3 cuprinde PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA fiind prezentate:













Studii de fundamentare
Evolutie posibila, prioritati
Optimizarea relatiilor in teritoriu
Dezvoltarea activitatilor economice si sociale
Evolutia populatiei
Organizarea circulatiei
Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial
Masuri in zonele cu riscuri naturale
Dezvoltarea echiparii edilitare
Protectia mediului
Reglementari urbanistice
Obiective de utilitate publica

Capitolul 4 –Concluzii Masuri in continuare
La toate capitolele si subcapitole este tratata situatia existenta si viitoare precum si
disfunctionalitatile existente.
Sunt dezvoltate aspecte legate de populatie si evolutia acesteia in raport cu
dezvoltarea viitoare a zonei din punct de vedere economic. Sunt prezentate retelele si
dezvoltarea acestora in urma implementarii PUG din punct de vedere al locuirii, dotarilor
tehnico edilitare si social culturale, transport, al serviciilor atat cele existente cat si cele ce
urmeaza a fi realizate din diferite surse de finantare.
Sunt prezentate masuri pe termen scurt, mediu si lung, ce decurg din PATN si PATJ,
in ce priveste echiparea tehnico -edilitara, a protectiei a mediului, masuri ce vor conduce la o
crestere considerabila a calitatii vietii a locuitorilor din localitate.
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PUG a fost elaborat in scopul:
1. Stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si
dezvoltare urbanistica a localitatilor;
2. Utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;
3. Precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati
geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);
4. Evidentierea fondului valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii;
5. Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii, dotarilor aferente locuirii si
serviciilor;
6. Fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;
7. Asigurarii suportului reglementar (operational) pentru eliberarea certificatelor de
urbanism si autorizatiilor de construire;
8. Corelarii intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.
Obiectivele lucrarii constau in:












includerii in intravilanul existent a tuturor suprafetelor construite situate pe teritoriul
administrativ al localitatii;
asigurarea in cadrul intravilanului propus a suprafetelor necesare dezvoltarii
functiunilor localitatii;
materializarea programului de dezvoltare a localitatii in P.U.G.;
propuneri de perspectiva privind dezvoltarea activitatilor economice si evolutia
populatiei;
armonizarea interesului public cu cel privat;
propuneri pentru obiective de utilitate publica si asigurarea amplasarii acestora;
obiectivele propuse vor fi realizate respectand dreptul de proprietate;
respectarea masurilor de protectia mediului;
instituirea de masuri speciale de protectie si reglementari specifice pentru zonele
protejate.

Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si
se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in vederea
implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.
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Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Dridu urmareste, prin introducerea
in cadrul documentatiei de urbanism existente a constrangerilor si permisivitatilor urbanistice
generate de zonele propuse pentru extindere, crearea conditiilor de autorizare a noilor
constructii, crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale
in acord cu obiectivele de dezvoltare judetene. De asemenea vor fi accentuate implicatiile
dezvoltarii urbanistice asupra sistemului de circulatii si a retelei de infrastructura edilitara, fiind
conturate masurile pentru dezvoltarea armonioasa a localitatii.
Planul Urbanistic General al comunei Dridu, stabileste directiile evolutiei localitatii in
concordanta cu alte planuri si programe astfel incat sa atinga urmatoarele obiective:
1.Organizarea arhitectural urbanistica a teritoriului


stabilirea, delimitarea teritoriului si stabilirea bilantului teritorial aferent;
stabilirea si delimitarea zonelor construibile, extinderea suprafetelor perimetrului
construibil prin introducerea in intravilan a suprafetelor pretabile pentru





constructii;
stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de
construire;
stabilirea modului de utilizare a terenului in intravilan;
formele de proprietate si circulatia juridica a terenului;

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare





Cai de comunicatii si transport
Dotari hidroedilitare
Infrastructura tehnico-edilitara

3. Extinderea zonei de institutii publice si servicii
4. Stabilirea zonelor protejate a monumentelor istorice
5.Protectia mediului si sanatatii populatiei




Se va asigura si intretine o suprafata de 26 mp spatiu verde/cap locuitor pentru
intreaga localitate.
Se va asigura un management corespunzator al deseurilor

Planul Urbanistic General avizat si aprobat conform legii, devine instrument de lucru al
Consiliului Local in eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, la
fundamentarea unor investitii de la bugetul statului, in alte activitati ale compartimentului
tehnic de resort.
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Situatia existenta. Localizare geografica si administrativa
Comuna se află în partea de nord-vest a județului Ialomita, pe malurile râului Ialomița,
aproape de confluența acestuia cu râul Prahova, în zona barajului Dridu, unde Ialomița
formează un lac de acumulare.

Comuna Dridu
Judetul Ialomita este conformat intr-o forma alungita, urmarind cursul raului Ialomita.
La nord de raul Ialomita, paralel cu directia cursul raului, se afla pozitionat drumul national DN
2A, drum national care face legatura intre municipiul Urziceni si resedinta de judet Sobozia.
Din acest drum national se face legatura cu localitatea Dridu, prin intermediul drumului
judetean DJ 302, drum care pleaca din localitatea Movilita.
Prin comuna Dridu trece drumul judetean DJ 101, care trece spre est prin orasul
Fierbinti si spre vest spre localitatea Jilavele.
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Comuna Dridu mai este legata de orasul Fierbinti, prin drumul comunal DC 12, drum
care trece prin localitatea Snagov si care este pozitionat, ca traseu, pe malul celalalt al lacului
de acumulare Dridu, fata de drumul judetean DJ 10.
De asemeni localitatea Dridu mai este legata de localitatea Cosereni prin intermediul
drumului comunal DC 18, drum care pleaca din Dridu de la capatul lacului de acumulare
Dridu, zona de est a intravilanului trupului principal Dridu.
Astfel teritoriul administrativ dispune de legaturi rutiere modernizate cu orasele
apropiate, orasul Fierbinti Targ si cu municipiul Urziceni si comunele invecinate. Orasul
Fierbinti Targ are intravilanul trupului principal lipit de intravilanul trupului principal al comunei
Dridu, ambele fiind traversate de drumul judetean DJ 101. Acesata situatie de alipire aduce
avantaje pentru ambele localitati, atragerea de investitii si proiect comune, un exemplu ar fi
dezvoltarea retelei de canalizare in ambele localitati in conditiile in care statia de epurare este
comuna.
De asemenea, o legatura importanta, care sustine dezvoltarea comunei Dridu, este
calea ferata. Comuna are legatura la cale ferata, Bucuresti-Urziceni si statie de calatori, statia
Dridu, aflata in trupul principal de intravilan.
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Dridu este de 5672,51 ha.
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Dridu se ridică la
3551 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 când se înregistraseră
3765 locuitori.
SITUATIE EXISTENTA
Cai de comunicatie si transport
Accesul catre comuna Dridu se realizeaza prin drumul judetean DJ 101 si DJ 302
precum si prin drumurile comunale DC 12 si DC 18.
Drumul judetean DJ 101 vine dinspre vest, din orasul Fierbinti, si traverseaza
longitudinal localitatea Dridu, apoi isi continua traseul spre est, spre localitatea Jilavele.
Din drumul judetean DJ 101, din zona de est a intravilanului trupului principal Dridu
pleaca drumul judetean DJ 302 care are un traseu spre sud, spre comuna Movilita.
Cele doua drumuri judetene, DJ 101 si DJ 302 sunt drumuri cu doua fire de circulatie,
cate unul pe sens si sunt asfaltate.
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Drumul comunal DC 18, pleaca din drumul judetean DJ 101, din zona de est a
intravilanului trupului principal, pe langa capatul lacului de acumulare Dridu si are un traseu,
spre sud, ajungand in localitatea invecinata, Cosereni.
Drumul comunal DC 18 este drum cu doua fire de circulatie, cate unul pe sens si este
asfaltat.
Din aceasi zona, insa din satul Snagov, pleaca drumul comunal DC 12, care are un
traseu paralel cu DJ 101, insa pozitionat pe partea opusa fata de lacul de acumulare Dridu.
Drumul DC 12 ajunge in localitatea Fierbintii de Jos si este drum de pamant in cea mai mare
parte a lui.
Strazile din intravilanul comunei sunt in general pietruite, parte din ele au fost asfaltate.
Trupul secundar de intravilan, Dridu-Snagov, este legat spre vest, de localitatea
Fierbintii de Jos, prin DC 12.
Caracteristicile circulatiei actuale din comuna Dridu
Teritoriul administrativ al comnei Dridu este strabatut de urmatoarele drumuri
clasificate ca drumuri publice :
•

DJ 101.

•

DC 18.

•

DJ 302.

•

DC 12.

Drumul judetean DJ 101, care traverseaza comuna este modernizat, are partial,
trotuare in teriorul trupului principal de intravilan. Drumul DJ 101 se intersecteaza, in
localitatea Dridu cu Dj 302, drum de asemenea modernizat, ce traverseaza localitatea de la
nord la sud.
Cele doua drumuri judetene si comunale au profiluri transversale de categria a III-a
(doua benzi de circulatie).
Strazile din intravilan sunt de categoria a III-a si a IV-a cu latimi carosabile intre 4,0-6,0
m si fara trotuare, majoritatea fiind pietruite.
Clima judetului se incadreaza in categoria excesiv continentala , ceea ce inseamna
vanturi puternice si risc de formare a poleiului si troienelor pe caile de comunicatii.
Circulatia feroviara
Comuna Dridu are legatura la calea ferata. La limita sudica a intravilanului localitatii
Dridu este pozitionata linia de cale ferata, care duce spre doua directii importante imediate,
Bucuresti, spre vest si Urziceni, spre est.
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Comuna Dridu este conectata la circulatia feroviara prin gara Dridu. Statia de calatori
ocupa o pozitie relativ usor accesibila calatorilor fiind situata in partea de sud, central, a
intravilanului trupului principal de intravilan, localitatea Dridu.
Transportul in comun
Reteaua de transport in comun este deservita de societati de transport in teritoriu
(fostele I.T.A.) si de societati particulare care au obtinut licentele de transport pe aceste
trasee. Datorita declinului economic, a disponibilizarilor de personal in mediul urban si a
privatizarii sectorului agricol, numarul navetistilor a scazut, in prezent un numar important de
navetisti este reprezentat de elevi.
In urma desfiintarii unor garnituri de trenuri, a disparut o parte sensibila a legaturilor
directe dintre centrele urbane ale judetului. De aceea o mare parte din cei ce faceau naveta
cu trenul au fost preluati de transportul in comun rutier.
Momentele de varf sunt intre orele 6,30 - 10,30 si dupa-amiaza intre orele 14,30 18,30.
INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL
Intravilanul existent este cel prevazut de Legea fondului funciar la 01.01.1990.
Intravilanul existent este materializat in PUG prin corelarea limitelor si suprafetelor aflate in
evidenta OCPI Ialomita, cu cele aflate in evidenta Primariei Dridu, conform P.U.G. Dridu
existent.
BILANT TERITORIAL- EXISTENT
AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV
TERITORIU
ADMINISTRATIV
AL LOCALITATII
EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% din total

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)
AGRICOL
NEAGRICOL
Curti
constr

Nepro
ductiv

TOTAL

+CF
144,0
94.0
238,0

451
451

29,0

2,9

5.4

0,4

7454,0
856,0
8280,0
100%

Arabil

Pasuni

Vii

Live
zi

Paduri

Ape

Drumuri

4934,0
288,0
5222,0

309,0
309,0

192,0
23,0
215,0

-

1264,0
1264,0

552,0
552,0

2.6

0

15,3

6,7

63,0

3,7

29,0
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BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE
IN INTRAVILANUL EXISTENT

SUPRAFATA
(ha)
ZONE FUNCTIONALE

Locuinte si functiuni
complementare
Unitati industriale
Unitati agrozootehnice
Institutii si servicii de interes
public
Cai de comunicatie si
transport
-rutier
-feroviar
Spatii verzi, sport, agrement
Constructii tehnico-edilitare
Gospodarie comunala,
cimitire
Destinatie speciala
Terenuri libere
TOTAL INTRAVILAN

Localitatile
Dridu,
Dridu Snagov,
Moldoveni +
Trupuri izolate
de intravilan

PROCENT
(%) DIN
TOTAL
INTRAVILAN

356,0

41,6

22,9
31,3
11,8

2,7
3,6
1,4

91,0
3,0
6,8
7,0
11,0

10,6
0,4
0,8
0,8
1,3

4,2
311,0
856,0 ha

0.5
36,3
100%

Nota: Bilanturile prezentate mai sus, sunt extrase din PUG existent, realizat in anul
2000, si fac referire la comuna Dridu inainte de scindarea comunei Moldoveni.
Conform notei din PUG existent, realizat in anul 2000, in bilantul teritorial al
suprafetelor cuprinse in intravilanul propus in anul 2000, erau incluse “suprafete de intravilan
existente, suprafete de curti plus constructii existente in extravilan, constructii aferente CFR,
precum si cele 11 zone de locuit cu suprafata totala de 69,0 ha (inclusiv drumurile aferente
existente) aprobate de Consiliul local Dridu pentru a fi introduse in intravilan.”
Intravilanul propus in anul 2000 este considerat existent pentru prezenta documentatie.
Intravilanul comunei Dridu era format, in anul 2000, din trupul principal de intravilan
Dridu, trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov, trupul secundar de intravilan Moldoveni, la
care se aduga trupuri izolate de intravilan raspandite pe teritoriul administrativ al comunei.
In anul 2005 se infiinteaza comuna Moldoveni ,istoric vorbind ea a fost reinfiintata, prin
legea nr. 67 din 23 martie 2005, prin desprinderea satului Moldoveni din comuna Dridu. In
consecinta o suprafata din teritoriu adiministrativ al comunei Dridu din jurul satului Moldoveni,
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devine comuna Moldoveni. Limita de separare teritorial administrativa a celor doua comune
este practic raul Prahova si Ialomita. Comuna Moldoveni este formata, dupa anul 2005, din
punct de vedere al suprafetei de intravilan din satul Moldoveni, trup principal de intravilan si o
serie de trupuri izolate de intravilan, desprinse din fostul teritoriu adiministrativ al comunei
Dridu.
Trupuri izolate de intravilan, conform PUG existent, realizat in anul 2000, erau
urmatoarele (numerotate ca in PUG existent):
A. Unitate speciala (ANRS).
B. Manastirea de maici.
C. Cimitir Dridu-Snagov.
D. RAIF,
E. Statia de gaze.
F. Sonde.
G. IPL Legurom.
H. I. J. K. L. Canton silvic.
M. Canton C.F.R.
N. Statie de pompare si Ferma particulara.
O,P,R, Gropi de gunoi.
Dupa scindarea comunei Dridu si infiintarea comunei Moldoveni din anul 2005, in
comuna Dridu au ramas urmatoarele trupuri izolate de intravilan:
A. Unitate speciala A.N.R.S.P.S. – Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si
Probleme Speciale – Unitatatea Teritoriala 320, Suprafata=31.45ha, Zona teren cu
destinatie speciala.
B. Manastirea de maici, Suprafata=2.66ha, Zona institutii publice si servicii.
C. Cimitir Dridu-Snagov, Suprafata=0.51, Zona gospodarie comunala.
D. RAIF, Suprafata=0.69ha, Zona tehnico edilitara.
E. Statia de gaze, Zona tehnico edilitara. + F. Sonde, Suprafata=0.70ha, Zona tehnico
edilitara.
G. IPL Legurom, Suprafata=0.19ha, Zona unitati agricole.
H. Canton silvic, Suprafata=3.16mp, Zona institutii publice si servicii.
I. Canton silvic, Suprafata=0.77mp, Zona institutii publice si servicii.
O,P, Gropi de gunoi. Se mentioneaza ca aceste amplasamentele pentru gropile de
gunoi nu au fost folosite niciodata cu acest scop, categoria de folosinta a terenului a ramas
neschimbata, in consecinta, la propunerea autoritatilor aceste trupuri se desfiinteaza.
Celelalte trupuri de intravilan existent , mentionate anterior, respectiv trupurile J., K.,
L., Canton silvic, M. Canton C.F.R.,N. Statie de pompare si Ferma particulara, R. Groapa de
gunoi, au trecut in teritoriu administrativ comuna Moldoveni, sunt trupuri de intravilan izolate
ale acestei comune.
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Mai jos este prezentat bilatul teritorial al folosintei terenurilor in teritoriu administrativ si
bilantul teritorial al suprafetelor din intravilan (cu referinta la trupurile principale de intravilan
Dridu si Sangov) in situatia existenta, la data realizarii prezentei documentatii dupa
modificarile de teritoriu administrativ si de intravilan mentionate:
BILANT TERITORIAL- EXISTENT
AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV
TERITORIU
ADMINISTRATIV
AL LOCALITATII

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)
AGRICOL
NEAGRICOL
arabil

EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% din total

3689.43
86.50
3775.93
66.56

pasuni

vii

paduri

ape

758.87
12.83
771.70
13.60

450,59
3,32
453,91
8.01

Drumuri

Curti
constr

Nepro
ductiv

TOTAL

0.17
383.97
384.14
6.78

29,03
29,03
0,51

5122.47
550.04
5672,51
100

+CF

85.16
6.68
91.84
1.62

16.25
8.52
24,77
0,43

92.97
48.22
141,19
2,49

Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate
pentru a avea un suport pentru analiza urbanistica.
Total intravilan existent = 550.04ha, format din:
- 40.13ha care reprezinta suprafata trupurilor izolate de intravilan.
- 509.91ha care reprezinta intravilanul trupului principal de intravilan Dridu adunat cu
trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov. Suprafata trupului principal de intravilan
Dridu este de 460.66ha iar suprafata trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov este
49.25ha.
BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE
IN INTRAVILANUL EXISTENT

Zone functionale
Locuinte si functiuni complementare,
terenuri destinate locuintelor
Institutii si servicii de interes public
Unitati agricole
Zona unitati industriale /
depozitare
Zona mixta unitati agricole /
industriale
Gospodarie comunala, cimitire,

Suprafata (ha)
Loc. Principala-Dridu
si localitate componentaDridu-Snagov

Procent %
din total
intravilan

348.65

68.38

5.15
16.45

1.00
3.23

4.13

0.81

18.87

3.71

4.96

0.98
17
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platform ecologica
Constructii tehnico-edilitare
1.52
0.30
Cai de comunicatie si transport rutier
44.91
8.80
Cai de comunicatie si transport
3.31
0.64
feroviar
Teren cu destinatie speciala
0.05
0.02
(teren Politie Dridu)
Ape
3.32
0.65
Spatii verzi, sport, agrement, protectie
43.39
8.50
Vii
8.52
1.67
Pasune
6.68
1.31
Total intravilan propus
509.91ha
100.00%
Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate
pentru a avea un suport pentru analiza urbanistica.
Caracteristicile zonelor functionale din intravilan:
Locuintele ocupa o suprafata de cca. 348 ha si au o pondere importanta raportat la
suprafata teritoriului intravilan a trupurilor Dridu si Snagov, respectiv 68%.
Unitati agro-industriale. Ponderea lor de 3.71% din suprafata intravilanului existent
este mica insa ar trebui valorificata la maximum capacitatea lor prin modernizare si
rentabilizare. In accesi situatie se afla si unitatile agricole, care ocupa 3.23% din intravilanul
celor doua localitati.
Institutii si servicii de interes public– au o pondere de cca. 1% si sunt inca insuficiente
pentru cerintele actuale; de aici necesitatea dotarii cu noi tipuri de servicii, precum si
modernizarea celor existente, in vederea intaririi rolului acestora in viata comunitara. In
localitatea Dridu exista terenuri cu destinatie speciala respectiv postul de Politie Dridu, terenul
aferent acestuia cu suprafata de 556mp (0.05ha), teren care apartine domeniului public al
statului. Ministerul Afacerilor Interne detine in administrare sediul postului de Politie Dridu.
Cai de comunicatie si transporturi rutiere- ocupa o pondere de 8.80% din suprafata
totala a intravilanului. Reteaua existenta de strazi este echipata necorespunzator de aici
rezulta un traficul auto impropriu la fel ca si transportul in comun local si din teritoriu.
Spatii verzi, sport, agrement, protectie – ocupa o pondere redusa – 8.5%.
Gospodarie comunala – dotarile ocupa 0.98% raportat la suprafata de intravilan a
comunei.
Pana in 1990 s-a incercat, in mod artificial, restrangerea intravilanului, pentru ca
suprafata raportata sa fie cat mai mica. Pentru aceasta. s-au pastrat in intravilan doar
locuintele si o parte a institutiilor publice, pe cand alte obiective, de exemplu, unitatile agro industriale au fost considerate ca facand parte din extravilan, ca trupuri separate.
In intravilanul existent in prezent au fost inglobate vechile trupuri din extravilan astfel
incat intravilanul comunei se prezinta, in principal, din trupul principal de intravilan Dridu si
trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov.
Suprafetele de teren ce se propun a fi introduse in intravilan au vizat :
 completari ale zonei pentru locuinte.
 includerea unor suprafete de teren pe care exista constructii sau alte amenajari.
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Conform masuratorilor dupa planul topografic stereo ‟70, suport al prezentei
documentatii, realizate pe forma actuala a comunei Dridu, precum si din informatiile obtinute
din baza OCPI Ialomita, au rezultat urmatoarele:
Suprafata intravilanului existent formata din suprafata Trupului principal de
intravilan Dridu si suprafata Trupului secundar Dridu-Snagov este de 509.91 ha.
Suprafata intravilanului existent a Trupului principal de intravilan Dridu este
constituita din intravilanul propus prin PUG existent, realizat in anul 2000, la care s-au
adugat doua suprafete de intravilan, introduse prin PUZ, amandoua aprobate cu HCL.
Ambele PUZ-uri sunt sitúate in aceeasi zona, in sudul Trupului principal de intravilan
Dridu, langa intersectia strazilor Lotusului cu strada Zorelei. Un PUZ a avut ca obiect
realizareaă deă noiă loturiă pentruă locuinte,ă “Loturi de casa – Zonaă zootehnie”ă iară celalaltă
PUZăaăavutăcaăobiectă“Bazaăsportiva”.
Suprafata intravilanului existent formata din insumarea suprafetelor Trupurilor
izolate de intravilan, aflate pe teritoriul administrativ actual al comunei Dridu, dupa
scindarea comunei Moldoveni este de 40.13ha.
In total, suprafata intravilanului existent al comunei Dridu este de:
509.91ha + 40.13ha.= 550.04 ha.
iar suprafata actuala a teritoriului administrativ al comunei Dridu, dupa scindarea
comunei Moldoveni este urmatoarea:
Suprafata teritoriului administrativ comuna Dridu = 5672,51 ha.

ZONE CU RISCURI NATURALE
Pe teritoriul administrativ al comunei Dridu nu au fost identificate zone cu riscuri
naturale.
Alimentare cu apa si canalizare
Alimentarea cu apa.
Comuna Dridu dispune în prezent de alimentare cu apa în sistem centralizat, iar, in
curs de finalizare este reteaua de canalizare a apelor uzate, urmand a se face bransarile in
functie de posibilitati. Comuna Dridu are realizata o gospodarie de apa si o serie de puturi de
apa forate care alimenteaza gospodaria de apa.
Gospodaria de apa se afla pozitionata in centrul localitatii Dridu ia puturile de apa se
afla la maginea de sud a intravilanului localitatii.
Ca statie de epurare este este folosita cea realizata pe teritoriul orasului Fierbinti Targ,
aflata nu departe de intravilanul trupului principal al comunei Dridu.
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Acest proiect, respectiv, o statie de epurare comuna care deserveste doua localitati a
fost posibil datorita pozitionarii in teren a celor doua localitati, Dridu si Fierbinti Targ, ele
practice fiind lipite.
Canalizarea si epurarea apelor uzate:
In comuna Dridu, este in curs de finalizare sistemul centralizat de canalizare a apelor
uzate menajere si a apelor pluviale. In orasul Fierbinti-Targ, este realizat un sistem centralizat
de canalizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale. Este realizata, in sudul trupului
principal de intravilan al orasului Fierbinti-Targ, o statie de epurare care va servi sistemul de
canalizarea atat pentru localitatea Fierbinti Targ cat si pentru Dridu.
Evacuarea

apelor uzate menajere, mai este insa si in prezent, in anumite zone,

necorespunzatoare, deoarece inca se realizeaza in fose de tip rural, neimpermealizate si care
polueaza bacteriologic stratul freatic de mica adancime care este utilizat de peste 70 % din
gospodariile comunei, pentru alimentarea cu apa potabila.
Apele pluviale din zonele de locuinte amplasate in intravilanul localitatii sunt dirijate
prin rigole si santuri la raul in lacul de acumulare Dridu sau la canalele de desecare.
GESTIUNEA DESEURILOR
La nivelul comunei Dridu,

problema gestiunii deseurilor este

rezolvata

prin urmatoarele actiuni:
Cele doua platforme de deseuri menajere din localitate au fost inchise, urmand a
fi inscrise in registrul de cadastru, conform HG nr. 1274/2005 si ecologizate prin
inierbare cu plante graminee rezistente la factori poluanti, in vederea refacerii structurii
solului si a biocenozei. Aceste zone se vor urmari post inchidere pe o perioada de 30
de ani, perioada in care se inpune interdictie de construire.
Se recomanda realizarea de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit
inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida.
Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata - astfel administratia
publica locala a apelat pentru realizarea serviciilor la un operator autorizat de servicii publice:
SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL cu care a fost incheiat contract pentru serviciile publice
de salubritate a comunei.
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Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau
juridice si ridicate ritmic de operatorul specializat in servicii de salubritate. Astfel deseurile
menajere sunt ridicate din poarta in poarta , pe baza unui program stabilit prin contract si
transportate conform legislatiei in vigoare.
Colectarea la locul de producere, in fiecare gospodarie, a reziduurilor menajere se
face in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator.
In privinta deseurilor valorificabile, in comuna sunt amenajate si amplasate 7 platforme
pentru colectarea selectiva a deseurilor valorificabile. Acestea sunt ridicate si transportate de
catre operatorul specializat SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL in vederea valorificarii.
In privinta deseurilor agrozootehnice.
Depozitarea si valorificarea deseurilor agrozootehnice, se realizeaza si individual in
fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii pentru mineralizare si utilizare ca
fertilizant impreuna cu resturile vegetale. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim
10,00 m distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa;
Deasemeni, se va avea in vedere amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea
temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatile autorizate
pentru neutralizare. In acest sens s-a incheiat un contract de ecasiraj cu o firma autorizata.
Pentru implementarea prevederilor art. 5 din HG 1037/2010 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
respectarea prevederilor adiacente din alte acte normative, periodic sunt organizate actiuni de
colectare cu firme autorizate.
Deseurile spitalicesti provenind de la cabinetele medicale, considerate periculoase
(infectioase si intepatoare) vor fi colectate in containere speciale ce vor fi puse la dispozitie
de catre unitatile specializate de neutralizare a deseurilor periculoase si transportate in
conditii de siguranta si incinerate intr-un incinerator spitalicesc autorizat .
In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria va lua masuri
pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri
pentru control fluxului de deseuri in scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate,
reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a lucrarilor de constructii (clauze
legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri). Pentru preluarea acestui tip
de deseu, prtimaria a incheiat contract cu un operator autorizat.
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In contractul de prestari servicii salubritate nr. 909/28.04.2012, Capitolul III –
Drepturile si obligatiile operatorului, art. 8, lit. q) este specificat faptul ca in cazul in
care langa containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea
vor fi colectate separat, dupa, caz, instiintand in scris utilizatorul despre acest fapt si
despre suma suplimentara ce va fi facturata pentru colectarea acestor deseuri.
Gestionarea namolului provenit de la statia de epurare. Namolul provenit de la
statia de epurare propusa a apelor uzate va fi uscat si deshidratat in modulul statiei si
depozitat in saci pe o platforma betonata in vederea folosirii lui ca ingrasamant agricol.
Alimentare cu energie electrica
INSTALATII ELECTRICE –Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor economice si
a consumatorilor casnici din comuna Dridu, se realizeaza din posturi de transformare de tip
aerian 20/0,4kv, de diverse puteri, amplasate pe stalpi din beton.
Telefonie
Abonatii telefonici din comuna Dridu sunt racordati la reteaua TELECOM.
Alimentarea cu gaze naturale
Pe teritoriul administrativ al comunei Dridu, exista retele si obiective ale S.N.G.N.
ROMGAZ S.A., sucursala Tirgu Mures. Au fost demarate, in timp, diferite intentii, propuneri,
pentru alimentarea cu gaz a comunei Dridu in sistem centralizat. Datorita lipsei de solicitare
in privinta bransarii a locuitorilor comunei, aceste proiecte nu s-au dezvoltat.
Alimentarea cu caldura. Alimentarea cu caldura a locuintelor se realizeaza in
prezent, in mare majoritate, cu sobe cu combustibil solid (lemne, carbuni). Exista si variante
individuale si la institutiile publice, de incalzire cu centrale cu combustibil solid sau GPL.
Preparare hranei se face cu butelii de aragaz si cobustibil solid.
Conducte de transport titeti si produse petroliere
Pe teritoriul administrativ al comunei nu exista conducte de transport gaze, titei
sau produse petroliere.

1.2 Propuneri de organizare urbanistica
Propunerile privind organizarea viitoare social-economica si urbanistica a comunei
Dridu, au tinut seama de necesitatile si optiunile populatiei. Au fost consultate autoritatile
locale si analizate propunerile pentru dezvoltarea de unitati economice si crearea de noi locuri
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de munca, precum si alte sugestii facute pe parcursul consultarilor din perioada elaborarii
Planului Urbanistic General.

Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati, care
reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel:
Activitati economice
-industria ialomiteana prin structura sa sectoriala specifica nu genereaza relatii de cooperare
sau de productie intense între centrele industriale.
-dependenta centrelor industriale de sursele de aprovizionare situate în proximitate geografica.
-populatie cu media de varsta ridicata; grad de scolarizare scazut.
-insuficienta a potentialului uman, natural, touristic.
-procent mare de activi ocupati în agricultura – 62,9 %.
-infrastructura inca prea putin dezvoltata.
-scaderea numarului de salariati.
-scaderi ale investitiilor realizate.
-scaderi ale productiei in zona agricola.
Sectorul productive/activitati agricole
- Exces de umiditate stagnanta.
- Scaderea suprafetelor arabile.
- Scaderea numarului de bovine.
- Scaderea numarului de porcine.
Servicii
-insuficienta programelor speciale din educatia si formarea tinerilor.
-veniturile mici ale populatiei.
-sumele mici alocate dotarilor si procesului de invatamant .
-necorelarea unor dotari de invatamant cu specificul economic al judetului.
-acces limitat la informatii.
-lipsa de interes a tinerilor pentru continuarea studiilor.
-migrarea persoanelor cu studii superioare la oras.
-lipsa experientei administrative in conditiile unei economii descentralizate si insuficienta
serviciilor de specialitate caracteristice acestei administratii .
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-nivelul scazut al vietii asociative si particiative a populatiei.
-lipsa parteneriatului si cooperarii la nivelul institutiilor si organismelor.

Circulatia.
-majoritatea drumuri sunt pietruite;
-la strazile din intravilan, profilul transversal este redus ;
-trotuare insuficiente si insuficiente treceri pietoni ;
-dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor meteorice insuficiente ;
-parcari si statii pentru transportul in comun insuficiente ;
-iluminat stradal si mobilier stradal specific insuficient ;
Aspecte critice privind desfasurarea circulatiei rutiere:
-starea de viabilitate a strazilor este proasta in cea mai mare parte [cca 70% din lungimea
strazilor este cu imbracaminti din piatra;
-principalele intersectii sunt insuficient amenajate, aceasta implicand un studiu de detaliu;
-profiluri necorespunzatoare [in special al strazilor cu imbracaminti din piatra];
-statiile de transport comunale nu sunt dotate corespunzator;
Alimentarea cu apa
-necesitatea extinederii frontului de captare ;
-necesitatea extinderii retelei de alimentare cu apa pentru nonele nou introduce in intravilan.
Canalizarea si epurarea apelor uzate
-necesitatea exinderii retelei de canalizare pentru intreaga comuna ;
Alimentarea cu caldura
-dificultatea de aprovizionare cu combustibil solid: lemne si carbune avand in vedere ca in
judetul Ialomita nu exista exploatari forestiere sau de carbune ;
-costul ridicat si calitatea necorespunzatoare a combustibilului ;
-dificultati in aprovizionarea cu butelii de aragaz in perioada de iarna.
-costul ridicat pentru umplerea unei butelii, avand in vedere veniturile modeste ale locuitorilor ;
PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA
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Estimand directiile posibile de evolutie a localitatilor, prin valorificarea potentialului
natural, economic si uman existent pe teritoriul localitatii Dridu, si - coreland aceasta
prognoza cu prevederile din PATJ lalomita, s-au identificat prioritatile de interventie, urmarind
obiectivele generale de dezvoltare:









cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor de
interes public;
stimularea micilor intreprinzatori din zona serviciilor si a productiei pentru realizarea unor
noi locuri de munca;
dezvoltarea retelelor edilitare pentru cresterea confortului locuitorilor;
promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului la
productiile vegetale si animale;
ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare;
intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala;
organizarea in asociatii agricole pentru a creste puterea de productie si valorificare a
bunurilor cu valoare adaugata mare – productie de cereale, legume si fructe de sera,




plante farmaceutice, etc;
stimularea organizarii de asociatii pentru exploatarea rentabila a terenurilor agricole;
colaborarea cu programele de finantare Europeana in finantarea unor activitati specifice
zonei;
Prioritatile in cadrul dezvoltarii urbanistice a comunei decurg din necesitatile imediate

semnalate in capitolul anterior. Realizarea acestor deziderate se va putea face in functie de
fondurile de care va dispune comuna- fonduri proprii sau fonduri atrase prin diverse programe
de finantare. Ordinea acestor prioritati va fi stabilita de catre Consiliul Local, pe baza
consultarii populatiei.
Evolutia populatiei
In ceea ce priveste evolutia populatiei s-a constat un spor demografic negativ, situatie
care este intalnita in majoritatea localitatilor din mediul rural din Romania, cu mici exceptii. In
ceea ce priveste structura fortei de munca, se impune orientarea activitatilor economice spre
incurajarea infiintarii unor mici unitati de tip industrial si agricol asociativ, valorificarea in acest
fel a produselor agricole locale, lucru care ar conduce la scaderea preturilor si, implicit, la
cresterea nivelului de viata.
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Organizarea circulatiei
Circulatia rutiera.
Incadrarea in teritoriul de influenta: Accesul catre comuna Dridu se realizeaza
prin drumul judetean DJ 101 si Dj 302 si prin drumurile comunale Dc 12, Dc 18.
Remedierea disfunctiilor privind circulatia in comuna Dridu impune urmatoarele
masuri:
-imbunatatirea viabilitatii strazilor;
-reconsiderarea profilurilor transversale necorespunzatoare prin infiintarea;
trotuarelor si spatiilor verzi de aliniament;
-dotarea corespunzatoare a statiilor de transport intercomunal;
-asfaltarea strazilor din trama principala de circulatii, pietruirea celor;
secundare, precum si imbunatatirea profilelor strazilor de pamant;
-realizarea unor intersectii corespunzatoare;
DEZVOLTAREA CIRCULATIEI DE TRANZIT SI DE INTERES LOCAL
Pe teritoriul comunei Dridu se vor realiza noi infrastructuri rutiere si se vor modemiza
cele existente si anume :
-refacerea stratului de uzura pe drumurile judetene ;
-repararea si modernizarea strazilor din reteaua majora conform profilelor propuse
(asfaltare, impietruiri, trotuare noi, refaceri si amenajari podete);
-amenajarea zonelor cu probleme de circulatie (parcaje, treceri de pietoni, statii pentru
transport in comun);
-amenajarea principalelor intersectii;
-modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare;
TRANSPORTUL LOCAL
Actualul sistem de transport in comun se va mentine, adaptandu-se programul
curselor in functie de solicitarile cetatenilor comunei avand in vedere ca transportul cu
masini de capacitate mare pentru un numar redus de calatori nu este eficient din punct de
vedere economic. Se propune amenajarea corespunzatoare a statiilor, acestea facand
parte integrala din peisajul public urban.
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Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial
Intravilanul propus al comunei Dridu este format din intravilanul Trupului principal de
intravilan Dridu, intravilanul Trupului secundar de intravilan Dridu-Snagov si urmatoarele
Trupuri izolate de intravilan:

T1, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: A.N.R.S.P.S. – Administratia Nationala a
Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Unitatatea Teritoriala 320, (fost Trup A),
Suprafata=31.45ha, Zona teren cu destinatie speciala.
T2,TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: MANASTIRE (fost Trup B).
Suprafata=2.66ha, Zona institutii publice si servicii.
T3, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: cimitir (fost trup C).
Suprafata=0.51ha, Zona gospodarie comunala.
T4,TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: RAIF (fost Trup D)
Suprafata=0.69ha, Zona tehnico edilitara.
T5, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, STATIE DE GAZE (fost Trup E) si SONDE (fost
Trup F)
Suprafata=0.70ha, Zona tehnico edilitara.
T6, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: IPL LEGUROM URZICENI (fost Trup G),

Suprafata=0.19mp, Zona unitati agricole.
T7, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, CANTON SILVIC (fost Trup H)
Suprafata=3.16ha, Zona institutii publice si servicii.
T8, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, CANTON SILVIC (fost Trup I).
Suprafata=0.77ha, Zona institutii publice si servicii.
T9, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, CANTON SILVIC.
Suprafata=0.17ha, Zona institutii publice si servicii.

Trupurile izolate de intravilan propus de la T1 la T8 inclusiv erau trupuri de
intravilan existente. Trupul izolat de intravilan T9, CANTON SILVIC, este trup nou de
intravilan, cu mentiunea ca el exista fizic in teren cel putin de la data elaborarii PUG existent.
Intravilanul propus al comunei Dridu a fost realizat pe baza datelor obtinute din analiza
situatiei existente a comunei, pe baza discutiilor avute cu autoritatile locale si a propunerilor
facute de acestea. De asemeni s-a tinut cont la realizarea intravilanului propus de informatiile
si propunerile oferite de “Strategia de dezvoltare locala a comunei Dridu pentru perioada
2007-2027”.
In esenta intravilanul propus al comunei Dridu este format din terenuri adiacente celor
doua trupuri principale de intravilan, Dridu si Dridu-Snagov si se poate discuta, din punct de
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vedere al zonificarii urbanistice de 3 mari zone :
-Prima zona se afla in nordul lacului de acumulare Dridu, intre intravilanul existent al
Trupului secundar de intravilan si limita teritorial administrativa cu orasul Fierbinti Targ. La
Nord este delimitata aceasta zona de drumul comunal DC 12 care duce spre Fierbintii de
Jos. In aceasta zona au existat in timp solcitari de construire, pentru locuinte, locuinte de
vacanta. In sprijinul acestei idei, cat si in sprijinul propunerilor “Strategiei de dezvoltare locala
a comunei Dridu pentru perioada 2007-2027”, in aceasta zona s-a propus, din punct de
functional, zona mixta pentru locuinte / zona agrement, sport, spatii verzi si functiunilor
complementare cu acestea. Este o zona favorabila dezvoltarii, de exemplu, a unor formule de
cartiere de locuinte, pentru cei din zona sau cei care au servicii in polul importat de atractie,
Bucuresti. De asemeni pot apare aici pot apare dotari destinate agrementului, petrecerii
timpului in aer liber, sport, etc. Este o zona cu potential, legaturile cu vecinatatile sunt facile,
atat cu Dridu cat si cu Fierbinti Targ, In aceasta idee este sustinuta modernizarea drumului
comunal DC 18. Lacul Dridu pentru aceasta zona este principalul punct de interes si de
atractie.
- A doua zona a intravilanului propus este situata in sudul Trupului principal de
intravilan Dridu, intre intravilanul existent si calea calea ferata. Aceasat zona de dezvoltare
este destinata mai degraba “localnicilor” sau a celor care isi doresc acest statut, aici se pot
realiza locuinte si functiuni complementare cu acestea, este o zona cu facilitati edilitare
importante, respectiv, reteaua de apa si canalizare existenta este in apropiere, extinderile
acestora sunt facile. Aici au fost realizate, in timp, extinderi de intravilan, in acest sens, pentru
realizarea de loturi de locuinte pentru cei din zona. De asemeni in aceasta zona a fost
realizata si o baza sportiva. Calea ferata se poate constitui intr-un atu pentru cei care aleg sa
isi construiasc o casa aici, daca vor considera ca transportul pe calea ferata, naveta, este mai
convenabila pentru ei. Distanta pe calea ferata intre Bucuresti si Dridu nu este mare,
aproximativ 40 km.
-A treia zona, si ultima, componenta a intravilanului propus se afla, tot in zona de sud a
intarvilanului Trupului principal Dridu, insa dincolo de calea ferata. Este o zona cu potential
pentru dezvoltarea unor activitati economice, acest aspect este consolidat de prezenta la
limita de nord a caii ferate si a garii Dridu, dar si a drumului judetean DJ 302 aflat in vestul
acestei zone descrise. In sustinerea acestei perspective, legata fcilitatile oferite de caile de
comunicatie, cat si ca solutie pentru rezolvare problemelor de trafic din interiorul localitatii
Dridu se propune, realizarea unui drum de ocolire, o centura, care va trece paralel cu calea
ferata (vezi planse desenate PUG), drum care se va intalni in est cu drumul comunal DC 18,
iar in este drumul propus duce pe teritoriul administartiv al orasului Fierbinti Targ. Din punct
de vedere functional in aceasta zona este propusa, in urma discutiilor avute cu autoritatile si a
propunerilor “Strategiei de dezvoltare locala a comunei Dridu pentru perioada 2007-2027”, o
zona mixta unitati agricole / servicii si functiuni complementare cu acestea. Se considera ca
aceasta zona va aduce, cu functiunea propusa benefica pentru dezvoltarea comunei, si in
plus, cu propunera drumului de centura care la randul lui aduce rezolvarea problemelor
privind reducerea poluarii si traficului greu cu implicatiile sale, un plus de dinamism evolutiei
prognozate a comunei Dridu.
Celelalte zone functionale ale intravilanului comunei Dridu, au fost pastrate, ele s-au
constituit ca ipoteza, baza pe care s-au facut propunerile de intravilan descrise.
Conform masuratorilor realizate pe plansele PUG, realizate pe suport topografic
Stereo ‟70 au rezultat urmatoarele:
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Suprafata existenta a intravilanului, care reprezinta suprafata insumata a
trupului principal de intravilan Dridu si a trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov,
este de 509.91 ha.
Suprafata propusa a intravilanului, care reprezinta suprafata insumata a trupului
principal de intravilan Dridu si a trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov, este de
938.32ha.
Suprafata propusa a intravilanului trupului principal de intravilan Dridu este de
773.98ha.
Suprafata propusa a intravilanului trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov este de
164.34ha.

Suprafata propusa a intravilanului este formata din vechiul intravilan, terenuri intrate in
intravilan prin PUZ si suprafete de teren intrate in intravilan prin prezentul PUG.
Din diferenta suprafetelor 938.32 ha minus 509.91 ha rezulta o extindere a
intravilanului localitatii Dridu si Dridu-snagov cu o suprafata de 428.41 ha.
La suprafata 938.32ha, care reprezinta suprafata de intravilan propus insumata
a trupului principal de intravilan Dridu si a trupul secundar de intravilan Dridu-Snagov,
pentru a obtine totalul intravilanului propus al comunei Dridu, se adauga suprafata
Trupurilor izolate de intravilan.
Suprafata insumata a acestor Trupurilor izolate de intravilan este de 40.30ha.
Suprafata total de intravilan propus este de 938.32ha + 40.30ha = 978.62ha
iar
Suprafata teritoriului administrativ este de 5672,51 ha.

BILANT TERITORIAL- PROPUS
AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV
TERITORIU
ADMINISTRATIV
AL LOCALITATII

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)
AGRICOL
NEAGRICOL
arabil

EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% din total

3329.93
337.70
3667.63
64,65

pasuni

vii

paduri

ape

1,77
23,0
24,77
0,43

758.87
12.83
771.70
13.60

450,59
3,32
453,91
8.01

Drumuri

Curti
constr

Nepro
ductiv

TOTAL

492,44
492,44
8.69

29,03
29,03
0,51

4693,89
978.62
5672,51
100

+CF

42.86
48.98
91.84
1.62

80,84
60,35
141,19
2,49

29
________________________________________________________________________________

RAPORT DE MEDIU
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
Comuna Dridu, Jud. IALOMITA

Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate
pentru a avea un suport pentru analiza urbanistica.

BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE
IN INTRAVILANUL PROPUS

Zone functionale
Locuinte si functiuni complementare,
terenuri destinate locuintelor
Institutii si servicii de interes public
Unitati agricole
Zona unitati industriale /
depozitare
Zona mixta unitati agricole /
industriale
Zona mixta locuinte / zone agreement,
sport, spatii verzi
Zona mixta unitati agricole /
servicii
Gospodarie comunala, cimitire,
platform ecologica
Constructii tehnico-edilitare
Cai de comunicatie si transport rutier
Cai de comunicatie si transport
feroviar
Teren cu destinatie speciala
(teren Politie Dridu)
Ape
Spatii verzi, sport, agrement, protectie

Suprafata (ha)
Loc. Principala-Dridu
si localitate componentaDridu-Snagov

Procent %
din total
intravilan

504.71

53.78

5,15
10.92

0.54
1.17

4.13

0.44

26.37

2.82

103.44

11.03

97.96

10.44

5.03

0.53

1.52
56.91
3.44

0.16
6.07
0.36

0.05

0.01

3.32
43.39

0.35
4.63
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Vii
23.00
2.45
Pasune
48.98
5.22
Total intravilan propus
938.32
100.00%
Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate
pentru a avea un suport pentru analiza urbanistica.

Din punct de vedere al suprapunerii intravilanului cu siturile Natura 2000, S.P.A. si
S.C.I. se constata ca intravilanul propus prin prezenta documentatie, in suprafata de
978.62ha, nu se suprapune cu situl Natura 2000, SPA sau SCI decat local, respectiv In
zona de nord a lacului de acumulare Dridu, zona in care este propusa o zona mixta de
locuinte /zona agrement, sport, spatii verzi, o zona mica care se afla in S.P.A. (vezi plansa
U3 REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE.)

In zona SCI se afla urmatoarele Trupuri de intravilan, trupuri,im majoritatea lor,
existente si care sunt in continuare in intravilanul propus (vezi plansa U1.2 INCADRARE IN
TERITORIUL ADMINISTRATIV, PROPUS):
T2,TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: MANASTIRE (fost Trup B)
T4,TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN: RAIF (fost Trup D)
T7, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, CANTON SILVIC (fost Trup H)
T8, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, CANTON SILVIC (fost Trup I)
T9, TRUP IZOLAT DE INTRAVILAN, CANTON SILVIC, trup nou de intravilan.
Se mentioneaza ca intravilanul Trupurilor T2. T4,T7si T8, a ramas neschimbat in
situatia propusa, nu se fac extinderi de intravilan. Trupul izolat de intravilan T9, CANTON
SILVIC, este trup nou de intravilan, cu mentiunea ca el exista fizic in teren cel putin de la data
elaborarii PUG existent.
MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
In localitatea Dridu nu exista zone cu riscuri naturale specifice, altele decat cele
prezente in mod normal pe intregul teritoriul judetului Ialomita.
Autoritatile locale au aporobat „Planul local de aparare impotriva inundatiilor,
gheturilor si poluarii artificiale 2014-2020‟, plan ce contine strategia organizatorica si
masurile ce trebuiesc luate in caz de calamitati naturale.
Dezvoltarea echiparii edilitare. Gospodarirea apelor,
Propuneri de dezvoltare
Alimentarea cu apa

31
________________________________________________________________________________

RAPORT DE MEDIU
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
Comuna Dridu, Jud. IALOMITA

Pentru asigurarea debitelor necesarului si cerintei de apa in conditii de debit si
presiune constanta pentru toti consumatorii comunei in perspectiva uramatorilor 20-25 de
ani, a introducerii sistemului de canalizare (conform cu Legea Apelor nr. 107/1996) si a
debitelor specifice de apa pentru nevoi gospodaresti si nevoi publice -prevazute in STAS
1343/1-2006, tabel 1, zona 3- ,, zona cu gospodarii avind instalatii interioare de apa rece,
calda si canalizare co preparare individuala a apei calde, se propune:
-extinderea frontului de captare;
-realizarea zonei de protectie sanitara cu regim sever -la foraje in conformitate cu HG nr.
930/2005.
-extinderea retelei de distributie apa existent;
Canalizare
Realizarea retelei de canalizare menajera este in folosinta pe anumite zone din trupul
principal de intravilan Dridu. Statia de epurare este amplasata in teritoriul administrativ al
orasului Fierbinti Targ, in sudul trupului principal de intravilan Fierbinti Targ. De la statia de
epurare, rezultatul procesului de epurare, apa epurata este deversata printr-o conducta care
pleaca din statia de epurare, traverseaza teritoriul admistrativ al orasului Fierbinti Targ, apoi
trece in teritoriul administrativ al comunei Dridu, traverseaza trupul principal de intravilan
Dridu si apoi ajunge, in final, in emisar, raul Iaomita. Pentru a aduce apele menajere
reziduale din trupul principal de intravilan Dridu catre statia de epurare din zona orasului
Fierbinti Targ, in suprafata trupului principal de intravilan Dridu au fost fost realizate 4 statii
de pompare, denumite SP1, SP2, SP3, SP4. Proiectul comun, al orasului Fierbinti Targ si al
comunei Dridu, privind sistemului de canalizare a fost realizat de asocierea SC VEGA 93 SRL
GALATI-ROMANIA & STULZ-PLANAQUA GmbH & SC STULZ - PLANAQUA SRL in calitate
de antreprenor avand ca autoritate contractanta/beneficiar SC RAJA SA CONSTANTA.
Zonele propuse pentru dezvoltare in prezentul PUG, vor beneficia de sistemul public
de canalizare pe masura realizarii sistemului de canalizare propus. Statia de epurare este
amplasata in sudul trupului principal de intravilan al orasului Fierbinti. Descarcarea in emisar
se va face printr-o gura de descarcare –constructie din beton armat aflata in comuna Dridu.
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Canalizare pluviala
Apele pluviale din zona trupului principal de intravilan Dridu si trupul secundar de
intravialn Dridu-Sangov, se vor prelua si evacua in afara localitatii prin rigole si santuri de
scurgere amplasate pe marginea strazilor, cu conditia intretinerii corespunzatoare a acestora.
Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare se va face conform normativelor
si standardelor vigoare.
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC A
Politica de dezvoltare a localitatilor bazata pe dezvoltarea durabila impune o strategie
cu urmatoarele scopuri si objective :
•

alimentarea tuturor clientilor in conditii de siguranta si la tarife adaptate economiei de
piata.

•

limitarea impactului asupra mediului.

•

desfasurarea activitatii de distributie in conditii de eficienta economica.

•

reducerea pierderilor de energie in reteaua de distributie.

•

minimizarea costurilor de exploatare , mentenanta si reparatii.
In teritoriul administrativ al comunei Gh Doja, exista mai multe retele de transport al

energie electrice, va tine cont de distantele de protectie si de siguranta impuse de avizator.
TELEFONIE
Retelele telefonice existente permit racordarea abonatilor ce doresc acest lucru.
Retelele telefonice din comuna sunt de tip aerian, cablu telefonic montat pe tendon de
sustinere , utilizand in comun, in mare parte stalpii de distributie ai retelelor electrice de
joasa tensiune.
ALIMENTAREA CU CALDURA SI GAZE NATURALE
Popunerile pentru eliminarea disfunctionalitatilor sunt legate de transportul gazelor,
mai precis, cea mai importanta masura pentru respectarea prevederilor legale o constituie
cunoasterea de catre primarii (prin PUG, dar si la fata locului) a traseelor conductelor de
transport gaze naturale, aducerea la cunostiinta celor interesati prin actele emise, a acestor
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trasee, a distantelor de secventa si a drepturilor proprietarilor de terenuri aflate deasupra si in
zona de siguranta a conductelor.
Alimentarea cu caldura
Necesarul de energie termice pentru incalzirea locuintelor . spatiilor socioculturale, de invatamant,comerciale se va realiza cu :
- centrale termice pe combustibil gazos la institutiile publice si social culturale.
- sobe cu gaz sau centrale termicemurale individuate, in cazul introducerii retelelor de
distributiei gaze.
1.1 Relatia cu alte planuri si programe
H.G. 1706/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe, impune ca in Raportul de mediu sa fie incluse informatii cu privire la alte
planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica masura in care s-a tinut cont de
obiectivele de protectie a mediului la nivel national, dar si a modului in care aceste obiective
au fost luate in considerare la elaborarea planului de urbanism.
Prezentul PUG evidentiaza situatia actuala, problemele si propunerile de dezvoltare
urbanistica a comunei Dridu din punct de vedere al amenajarii teritoriului, in corelare cu
prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Ialomita (PATJ), cu prevederile
Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) .
Pentru abordarea problemelor de mediu ale comunei

relevante

au fost

luate in

considerare:
- Strategia de dezvoltare locala a comunei Dridu 2014-2020 :
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi
lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi
măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.
Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele actuale şi
oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.
Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi
locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii,
dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor
sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri.
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- Planul de Dezvoltareă Regional ă ă ală regiuniiă Sudă Munteniaă pentruă perioadaă 2014ă –
2020:
Acesta reflectă politicile de dezvoltare economice, sociale, de mediu, etc, relevante la
nivel național pentru nevoile regionale; oferă baza strategică esențială pentru includerea
măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare,
indiferent de sursele de finanțare ale acestora.
- Strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare sud Muntenia; Unul dintre obiectivele
specifice ale acestei strategii este: Crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila
si de crestere a calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si promovarea
politicii de mediu; astfel se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si control a
factorilor de mediu, (inclusiv inlaturarea efectelor negative asupra mediului, imbunatatirea
generala a factorilor de mediu prin protejarea factorilor de mediu a biodiversitatii, pastrarea si
extinderea zonelor impadurite, a parcurilor si zonelor verzi). Obiectivele planului urbanistic
propus se inscrie pe deplin printre prioritatile de dezvoltare la nivel regional.
- PlanulăLocalădeăAc iuneăpentruăMediuă(PLAM)ăpentruăjude ulăIalomita
Planul Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument eficient pentru
soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu, fiind una dintre căile cele mai eficiente de
participare a publicului în procesul de decizie al autorităţilor locale. Totodată a fost un
instrument utilizat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în sprijinul alinierii cu
cerinţele de mediu comunitare transpuse în legislaţia naţională din acest domeniu.
Obiective:
Principalele obiective ale PLAM sunt:
 identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu, stabilirea
priorităţilor pentru acţiune;

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din comunităţi prin implementarea acţiunilor
de soluţionare a problemelor de mediu prioritare;

 promovarea conştientizării publicului şi implicarea acestuia în elaborarea şi
implementarea planului;

 promovarea parteneriatului între autorităţile locale şi alte sectoare ale
comunităţii;

 întărirea capacităţii instituţiilor locale în administrarea şi implementarea
programelor pentru protecţia mediului;
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 implementarea mai eficientă a legislaţiei pentru protecţia mediului.
O mare parte dintre prevederile PLAM - judetul Ialomita si anume actiunile preconizate
in cadrul categoriilor de probleme PM-01 Calitatea si cantitatea apei potabile; PM-02
Calitatea apelor de suprafata; PM-03 Pericole generate de catastrofe/fenomene
naturale/antropice; PM- 04 ape menajere si industriale; PM-05 Poluarea atmosferei; PM06 Poluare sol si apa subterana; PM-07 Urbanizarea mediului; PM-08 Gestionarea
deseurilor;

PM-10,

Degradarea

mediului;

PM-11

Educatia

ecologica;

PM-12

Transporturile se regasesc analizate in PUG-ul comunei Dridu.
- Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor –judetul Ialomita;
- Strategia Nationala de gestionare a deseurilor ;
- Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 3 Sud Muntenia ;
Obiectivele stabilite in cadrul PJGD , indeplinesc urmatoarele criterii:
• urmaresc principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste,
Principiul Prevenirii, Principiul Proximitatii, Principiul Eficientei Economice, Principiul
Subsidiaritatii, Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.;
• se bazeaza pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deșeurilor la sursa, reutilizarea si
reciclarea acestora, utilizarea deșeurilor ca sursa de energie, eliminarea finala a deșeurilor
prin incinerare sau depozitare;
• urmaresc transformarea problemelor identificate in teritoriu in obiective de rezolvat;
• iau in considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si in
special a segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori
de deșeuri, prestatori de servicii, investitori potentiali, organe de control etc.);
• sunt in concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national (Strategia Nationala de
Gestionare a Deșeurilor si Planul National de Gestionare a Deșeurilor), la nivel regional
(Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 3 Sud Muntenia) si cu legislatia
europeana si nationala.
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CAPITOLUL 2
ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE
PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG
2.1. Descrierea zonei de amplasament a orasului
2.1.1. Incadrarea in teritoriu a orasului
Comuna se află în partea de nord-vest a județului Ialomita, pe malurile râului Ialomița,
aproape de confluența acestuia cu râul Prahova, în zona barajului Dridu, unde Ialomița
formează un lac de acumulare.
Judetul Ialomita este conformat intr-o forma alungita, urmarind cursul raului Ialomita.
La nord de raul Ialomita, paralel cu directia cursul raului, se afla pozitionat drumul national DN
2A, drum national care face legatura intre municipiul Urziceni si resedinta de judet Sobozia.
Din acest drum national se face legatura cu localitatea Dridu, prin intermediul drumului
judetean DJ 302, drum care pleaca din localitatea Movilita.
Prin comuna Dridu trece drumul judetean DJ 101, care trece spre est prin orasul
Fierbinti si spre vest spre localitatea Jilavele.
Comuna Dridu mai este legat de orasul Fierbinti, prin drumul comunal DC 12, drum
care trece prin localitatea Snagov si care este pozitionat, ca traseu, pe malul celalalt al lacului
de acumulare Dridu, fata de drumul judetean DJ 10.
De asemeni localitatea Dridu mai este legata de localitatea Cosereni prin intermediul
drumului comunal DC 18, drum care pleaca din Dridu de la capatul lacului de acumulare
Dridu, zona de est a intravilanului trupului principal Dridu.
Astfel teritoriul administrativ dispune de legaturi rutiere modernizate cu orasele
apropiate, orasul Fierbinti Targ si cu municipiul Urziceni si comunele invecinate. Orasul
Fierbinti Targ are intravilanul trupului principal lipit de intravilanul trupului principal al comunei
Dridu, ambele fiind traversate de drumul judetean DJ 101. Acesata situatie de alipire aduce
avantaje pentru ambele localitati, atragerea de investitii si proiect comune, un exemplu ar fi
dezvoltarea retelei de canalizare in ambele localitati in conditiile in care statia de epurare este
comuna.
De asemenea, o legatura importanta, care sustine dezvoltarea comunei Dridu, este
calea ferata. Comuna are legatura la cale ferata, Bucuresti-Urziceni si statie de calatori, statia
Dridu, aflata in trupul principal de intravilan.
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2.1.2. Relieful
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei este caracterizat
de prezenta, în partea nordica, a zonei de lunca a râului Ialomita si Prahova, ce prezinta o
latime mare. În sectorul de lunca cotele terenului natural au valori de 22-25 m, iar la limita
dintre lunca si câmpul depresionar relieful devine abrupt; de aici, spre sud, câmpul
depresionar are un aspect valurit, având tendinta generala de scadere a altitudinii.
Figura 2.1.2.1. Unitatile de relief ale Romaniei

2.1.3. Clima
Prin asezarea în partea de sud-est a tarii, teritoriul comunei Dridu este supus
influentei maselor de aer estice – continentale, vestice – oceanice si sudice – mediteraneene,
ceea ce conditioneaza un climat de tip continental excesiv. Acest tip de climat se
caracterizeaza prin contraste pronuntate de la iarna la vara, concretizate în amplitudini
termice mari (peste 50oC). Valorile medii ale temperaturii aerului sunt de 10 – 11oC, luna cea
mai calda este iulie (medie +30oC), iar cea mai rece este ianuarie (medie - 3oC).
Vânturile dominante sunt din sectorul nordic si nord-estic pe timpul sezonului rece.
Precipitatiile au un caracter continental, producându-se diferentiat de la un an la altul,
cantitatea medie anuala fiind de 400 – 600 mm/an, deci un regim deficitar. Acest regim al
precipitatiilor are influente importante asupra dinamicii apelor freatice, precipitatiile fiind
principala sursa de alimentare a celor din urma.
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Astfel, umezeala la sol este insuficienta pentru cresterea si dezvoltarea normala a
culturilor, fiind necesara extinderea si utilizarea rationala a sistemelor de irigatii pe intreaga
suprafata agricola.
In concluzie, rezulta ca teritoriul pe care se situeaza comuna Dridu prezinta conditii
favorabile pentru dezvoltarea in perspectiva, unele probleme mai deosebite ridicandu-se la
realizarea constructilor inalte, probleme legate de conditiile geotehnice de fundare si de faptul
ca teritoriul este situat in zona cu intensitati microseismice de gradul 8.
Figura 2.1.3.1. Unitatile climatice si topoclimatice din Romania

2.1.4. Aer
Pe teritoriul comunei Dridu, nu au fost semnalate obiective industriale care prin
procesele de ardere sau de productie sa afecteze semnificativ calitatea aerului.
Printre ale surse fixe mentionam:
- sistemele de incalzire locale;
- activitatile agrozootehnice desfasurate pe teritoriul orasului;
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Surse mobile: - circulatia pe drumurile judetene si pe drumurile locale (autovehicule
de diferite tipuri si tonaje, utilaje agricole, transport in comun).
2.1.5. Apa
Teritoriul administrativ al comunei se gaseste în bazinul hidrografic (BH) al râului
Ialomita (BH de ord. I, cod XI-1), pe malul drept si stang al acestuia, în cadrul Câmpiei
Române Orientale la limita dintre subunitatile interna si externa.
Debitul mediu multianual al râului este de 35,4 m3/s (postul hidrometric Cosereni).
Debitele maxime se produc în perioadele cu precipitatii abundente, respectiv primavara când
se înregistreaza un maxim principal, si toamna, când se observa un maxim secundar. Debitul
maxim anual reiesit din calcul este de 1280 m3/s la Cosereni pentru de 0,1 % si 600 m3/s
pentru asigurarea de 10%, iar la Slobozia de 1350 m3/s pentru asigurarea de 0,1% si 630
m3/s pentru asigurarea de 10%. Debitele minime s-au înregistrat fie în sezonul cald, în anii
cei mai deficitari pluviometric (1953, 1963), fie în anii cu iernile cele mai grele, din cauza
fenomenelor de înghet. De obicei, în cursul anului se observa un debit minim principal spre
sfârsitul sezonului cald, în lunile august-septembrie, care corespunde lunilor celor mai
secetoase si un al doilea în timpul sezonului rece, lunile decembrie – februarie, corespunzator
timpului celui mai rece cu predominarea fenomenelor de iarna, în special a podului de gheata.
La toata limita teritoriala administrativa din nord-est, limita cu comuna Moldoveni, se
afla raul Parhova afluent al raului Ialomita. Raul Pahova delimiteaza practic teritoriul
administrativ al comunei Dridu de teritoriul administrativ al comunei Moldoveni.
Se metioneaza ca PUG-ul existent realizat in anul 2000, cuprindea o suprafata
teritorial administrativa mai mare fata de cea actuala, suprafata in care era inclus si satul
Moldoveni. Atunci, in anul 2000, comuna Dridu avea in componenta localitatile Dridu,
Moldoveni si Dridu Snagov.
Raul Ialomita este barat in dreptul comunei Dridu, unde este construit un baraj,
datorita acestui fapt a aparut lacul de acumulare Dridu, care se intinde si pe teritoriul
administrativ al orasului Fierbinti-Targ.
Lacul de acumulare Dridu afost realizat intre anii 1976-1986, detinatorul sau este
D.A. Buzau-Ialomita. Ea a fost proiectat sa aiba urmatoarele utilizari: alimentare cu apa,
producere de energie elctrica, irigatii, atenuare viituri, agrement.
Evacuatorii lacului de acumulare sunt:
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-Priza irigatii.
-Evacuatorul de ape mari.
-Microhidrocentrala.
-Priza canal Mostistea.
Lacul de acumulare Dridu are in zona de nord a lui o zona cu maluri betonate si un
stavilar-microhidrocentrala.
Din lacul de acumulare Dridu, din stavilar, pleaca

doua canale, unul principal,

evacuatorul de ape mari, cu forma lineara si realizat cu dale din beton pe maluri. Canalul
principal, care este de fapt raul Ialomita, intalneste cu raul Prahova la distanta mica de lac,
este zona de confluenta a raului Prahova cu Raul Ialomita.
Canalul secundar, pleaca si el din stavilar, are marginile realízate din beton pe
anumite zone. El traverseaza teritoriul administrativ al comunei Dridu de la nord la sud si intra
apoi pe teritoriul administrativ al comuni Movilita. Canalul secundar duce catre Mostistea.
2.1.6. Solurile
Pe teritoriul comunei Dridu se întâlnesc aluviuni si soluri aluviale în zona de lunca, iar
spre zona câmpului depresionar al Baraganului apar cernoziomuri levigate si cernoziomuri pe
relief valurit, precum si cernoziomuri propriu-zise.
Cernoziomurile levigate formate pe depozitele nisipoase si lutonisipoase, caracteristice
reliefului eolian (dunelor de nisip) de pe partea dreapta a Ialomitei, se caracterizeaza printr-o
levigare profunda a carbonatilor, datorita unei permeabilitati mari a nisipurilor, fertilitatea lor
naturala fiind redusa.
Caracteristici geologice
Din punct de vedere geologic, comuna Dridu apartine marii unitati structurale
cunoscuta în literatura de specialitate de Platforma Moesica.
Cuvertura sedimentara a acestei unitati cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si
neozoice.
Paleozoicul este reprezentat prin urmatoarele perioade:
Ordovician-Silurian reprezentat prin gresii fine si conglomerate.
Devonian reprezentat prin calcare oolitice.
Mezozoicul este reprezentat prin urmatoarele perioade:
Triasic inferior-Liasic mediu reprezentat prin argile, dolomite si marnocalcare.
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Liasic superior reprezentat prin gresii silicioase.
Cretacic – este reprezentat prin bancuri de nisipuri glauconitice, calcare dure compacte cu
intercalatii de marne si gresii, iar în baza apar mane si argile plastice.
Neozoicul este prezent prin urmatoarele perioade:
Neogen
Miocen -calcare compacte cenusii (la partea superioara)
- marne calcaroase
- calcare
- marne nisipoase, nisipuri si gresii (în baza)
Pliocen

Pontian: argila cenusie compacta

Dacian: argile marnoase cenusii si nisipuri pietrisuri (în baza)
Levantin: marne cenusii cu intercalatii de argile negre si nisipuri vinete
Cuaternar
Pleistocen inferior: este reprezentat printr-un orizont de nisipuri, la baza cu pietrisuri
cunoscut sub numele de stratele de Fratesti, în care este cantonata apa subterana.
Pleistocen mediu: este reprezentat de un pachet de marne si argile, cu intercalatii de
nisipuri (“complexul marnos”) depuse peste stratele Fratesti.
Pleistocen superior: - nisipuri marunte si fine, galbui, necoezive, cu concretiuni
grezoase, sau cu lentile de concretiuni manganoase si feruginoase (“nisipurile de Mostistea”);
acestea afloreaza pe malul drept al vaii Ialomitei, la limita lunca-câmp depresionar:
- depozite loessoide (prafuri nisipoase)
Holocen: - depozitele aluvionare (alcatuite în baza din pietrisuri si nisipuri, iar la partea
superioara din nisipuri, nisipuri argiloase, argile nisipoase);
- depozitele de dune (nisipuri prafoase, prafuri nisipoase) ale câmpului depresionar din
interfluviul Dunare-Ialomita situate la suprafata în partea de sud a teritoriului administrativ al
comunei
Pentru activitatea de constructii si, implicit de organizarea teritoriului, intereseaza
ultima perioada – perioada cuaternara, depozitele holocene descrise aparând la suprafata.
Seismicitate:
Comuna Dridu face parte din zona seismica "D" de calcul, avand :
•

coeficientul seismic Ks = 0,16 si

•

perioada de colt Tc = 1,5 sec.
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Aceste valori fund echivalente cu intensitatea seismica de grad 8 M.S.K.
Caracteristic hidrogeologice
Din punct de vedere hidrogeologic, în zona comunei Dridu, cel mai bine reprezentate
sunt acviferul de medie adâncime, sub presiune, din stratele de Fratesti (nisipuri cu pietrisuri)
si acviferul freatic cantonat în depozitele grosiere (nisipuri si pietrisuri) ale luncii râului Ialomita
si în nisipurile de la baza depozitelor de dune din zona câmpului depresionar. Acviferul freatic
are în zona o directie de curgere sud-sud-vest – nord-nord-est, fiind drenat de râul Ialomita.
Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi de 1-5 m în zona de lunca, adâncimea sa crescând
foarte mult în zona nordica a câmpului depresionar (mai mare de 20 m) datorita cotelor
ridicate ale terenului natural, aceasta scazând spre sud pâna la adâncimi de 10-15 m.
Orizontul freatic cantonat la baza depozitelor loessoide este puternic drenat spre raul
Ialomita, lacul de acumulare, iar alimentarea se face preponderent din precipitatii prin
infiltrarea apelor de suprafata, apele avand un caracter bicarbonatat si caracteristici de
potabilitate limita.
Mineralizarea ridicata si duritatea mare a apei ( 46,64 grade germane), o fac dificil de
utilizat in scopuri practice, dar creeaza probleme si pentru irigatii, implicand un complex intreg
de masuri ameliorative pentru evitarea saraturii solului ( drenaj, spalarea solului,etc.). Pentru
alimentarea cu apa potabila se recurge la puturi de mare adancime , apele fiind captate din
straturile de Fratesti.
Procese geologice dinamice
Teritoriul administrativ al comunei Dridu se caracterizeaza printr-o zonare a reliefului,
sectorul de lunca ce prezinta cote de 22-25 m si sectorul câmpului Baraganului de Sud (cote
variind între 65 m si 75 m). Datorita acestui fapt, la limita dintre cele doua sectoare, la baza
câmpului depresionar, pot aparea fenomene de eroziune eoliana. Procese geologice
dinamice de natura alunecarilor de teren nu au fost semnalate.
Fenomene de eroziune se semnaleaza în zonele meandrate ale râului Ialomita, care
delimiteaza la nord teritoriul administrativ al comunei.
2.1.7. Riscuri naturale
In judetul Ialomita, dintre riscurile naturale si antropice sunt intalnite urmatoarele:
inundatii, seceta, arsita, cutremure si radioactivitate. Riscurile legate de cadrul natural sunt
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descrise in conditiile referitatore la apa si conditii geotehnice. Principalele probleme legate de
radioctivitate sunt preluate din studiul de mediu al PATJ.
In cazul unui accident nuclear sunt afectate urmatoarele elemente de mediu: clima,
apele, solul, nivelul fonic , vegetatia, sanatatea oamenilor.
CLIMA
Elementul de clima vant, prin componentele sale directie, viteza, perioade de calm si
durata vantului, influenteaza in mod direct aria de raspandire si pozitia zonelor afectate de
norul radioactiv. Intr-un areal ipotetic in

care a avut loc un accident nuclear se pun in

evidenta trei zone de actiune specifica impotriva efectelor:
-Zona I in care trebuiesc intreprinse actiuni pentru atenuarea efecteleor accidentului.
-Zona II in care trebuiesc intreprinse actiuni pentru protejarea urgenta a arealului.
-Zona III in care trebuiesc intreprinse actiuni pentru protejarea pe termen lung a arealului.
Suprafata zonei II, este determinata de vant in ceea ce priveste marimea si directia de
dezvoltare a ei .
APA
Apa este un element de mediu care atenueaza efectul radioactivitatii in oarecare
masura, dar se inregistreaza, totusi, disfunctii in dezvoltarea faunei acvatice. De asemenea,
sunt afectate pasarile de apa prin malformatii ale sistemului osos. Aluviunile existente in
apele raurilor sunt constituite din particule asupra caraora se exercita efectul de contaminare
radioactiva.
SOL
Solul este contaminat prin particule radioactive ce au un impact important sunt iodul si
cesiul. Aria de raspandire a efecteleor exploatarii in unui reactor nuclear este impartita in trei
zone de monitorizare:
-Zona I de excludere a oricarei functiuni urbane de un km in jurul reactorului.
-Zona II de monitorizaere severa de 5 km in jurul reactorului.
-Zona III de monitorizare de 10 km in jurul reactorului.
Factorii balneari nu sunt afectati in mod deosebit de un accident nuclear . Efectul unui
accident scade exponential in functie de distanta, dar si de cantitatea de material radioactiv
explodat. Sunt catalogate 7 grade de gravitate privind accidentele nucleare.
NIVELUL FONIC
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Nivelul fonic in cazul unui accident nuclear este afectat de zgomotul exploziei initiale.
VEGETATIA
Vegetatia este un element de mediu care incaseaza un efect direct in urma trecerii
norului, unul indirect datorita apei si solului contaminat. In acelasi timp vegetatia prin
consumarea in hrana oamenilor si animalelor - la randul ei - isi contamineaza consumatorii.
Perdelele vegetale recomandate a se planta in jurul unui reactor nuclear au doar un rol
psihologic.
SANATATE
Sanatate umana este afectata direct prin imbolnavirea directa dar si prin tarnsmiterea
ereditara. Principalele tipuri de boli ce pot aparea in urma unui accident nuclear sunt din
categoria cancerului si a malformatiilor transmise ereditar.
Nivelurile de interventie recomandate de autoritatea competenta: adapostirea,
evacuarea, administrarea de iod stabil .
In localitatea Gh Doja nu exista zone cu riscuri naturale specifice, altele decat cele
prezente in mod normal pe intregul teritoriul judetului Ialomita.
Autoritatile locale au aporobat „Planul local de aparare impotriva inundatiilor,
gheturilor si poluarii artificiale 2014-2020‟, plan ce contine strategia organizatorica si
masurile ce trebuiesc luate in caz de calamitati naturale.
Flora si fauna
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Dridu este de 5672,51ha.
Suprafaţa de intravilan este de 552, 64ha şi se compune din : trupul principal Dridu şi trupul
secundar Dridu - Snagov totalizând 514,16ha la care de adaugă trupurile izolate care
însumează 38,48ha.
Pozi iaăplanuluiăînăraportăcuăsiturileăNaturaă2000
A.ăăPozi iaăUATăDriduăfa ădeăROSCI0290ăCoridorulăIalomi ei
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Fig. 1- Pozi iaăUATăDriduăfa ădeăROSCI0290

UAT Dridu include 929,3ha din ROSCI0290ăCoridorulăIalomi ei, conform fig. 1.
Intravilanul cuprins în ROSCI 0290 Coridorul Ialomiţei este format din trupurile izolate
reprezentate de:
 T1- Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. - fost Trup A- (coordonate stereo 70;
x=613885,256; y=353011,159) - 31,45ha din care 16,1ha în sit


T2- Mănăstire - fost trup B ( x=616 626,613; y= 358265,556 ) - 2,65ha

 T8- Canton Silvic - fost trup H (x=617536,61; y= 352861,066)  T9 – Canton Silvic – fost trup I ( x=617446,205; y=358943,357)

0,77ha
- 0,18ha

 T4 – RAIF- fost trup D (x=618614,462; y=355932,816 ) - 0,89ha

Intravilan existent în ROSCI0290 - 30,59ha. Nu sunt propuse noi suprafeţe.
B.ăăPozi iaăUATăDriduăfa ădeăROSPA0152ăCoridorulăIalomi ei
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Fig. 2 – Pozi iaăUATăDriduăfa ădeăROSPA0152

UAT Dridu include 889,7ha din ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei din care 30.59 ha în
intravilan( conform fig.2). Suprafeţele de intravilan incluse în ROSPA0152 (T1, T2, T4, T8,
T9) sunt identice cu cele incluse în ROSCI0290.
C.ăăPozi iaăfa ădeăROSPAă0044ăGr dişteaăC ld ruşaniăDridu
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Fig. 3 – Pozi iaăUATăDriduăfa ădeăROSPAă0044ăGr dişteaăC ld ruşaniăDridu.

ROSPA 0044 Grădiştea Căldăruşani Dridu include 469,4 ha din UAT Dridu

Fig. 4- M n stireăăăăăăăăăăăăăăă

Fig. 5- Cimitir

Suprafeţe limitrofe sitului incluse în intravilanul comunei Dridu ca trupuri independente sunt :
-

Mănăstire - x= 616644,39, y=358249,9

-

Cimitir - x=613893,77; y=355086,036

T2- M n stireăăăăăăă

Cimitir Dridu
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Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafeţe, tipuri de
ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile ce pot fi afectate prin implementarea
planului:
FORMULARULăSTANDARDăNATURAă2000ăROSCI0290ăăCORIDORULăIALOMI EI 1
1. Suprafa aăsitului – 27109,2ha
2. Regiuneaăbiogeografic – Continentală -27.90%, - Stepică -72.10%
3. Tipuriădeăhabitateăprezenteăînăsităşiăevaluareaăsituluiăînăceeaăceăleăpriveşte
Tipuri de habitate

Cod

PF

NP

Evaluare
AIBICI

Acoperire

Peşteri

(Ha)

(nr.)

Calit
.date

Reprez.

Evaluare
AIBIC
Status
conserv.

Supr.
rel.

Eval.
globală

3260

13

Buna

A

C

B

B

3270

0

Buna

B

C

B

B

40C0

0

Buna

B

C

B

B

6430

2

Buna

B

C

B

B

91F0

1772

Buna

B

B

B

B

9110

271

Buna

B

C

B

B

91Y0

5633

Buna

B

B

B

B

92A0

3383

Buna

B

B

B

B

Legendă
Reprezentativitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă
Suprafaţa relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%
Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

4. Speciiăprev zuteălaăarticolulă4ădinăDirectiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II
laăDirectivaă92/43/CEEăşiăevaluareaăsituluiăînăceeaăceăleăpriveşte
Popula ie

Specie
Grup Cod
1337
M
M
M

Denumire

S NP Tip

ştiin ific

Castor
fiber
1337 Castor
1355 Lutra lutra
1335 Spermophilus

M rime

Unit.

Sit
Categ. Calit. AIBICID

Min. Max. m sura CIRIVIP date
P
P
P

200 240

i

C
P
P

G

Pop.

AIBIC
Conserv. Izolare Global

B
C
C

B
B
B

C
C
c

B
B
B

B
B
B

c
c
c

B
B
B

citellus

A
1188 Bombina
P
P
C
A
1220 Emys orbicularis
P
P
C
Triturus
cristatus
A
1166
P
P
C
Legendă
Populaţie: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
1

Ministerul Mediului – 11.08.2017
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Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie
ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

5. Clase de habitate
Cod
N06
N07
N12
N14
N15
N16
N23
N26

Clase habitate
Râuri, lacuri
Mlaştini, turbării
Culturi (teren arabil)
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)
Habitate de păduri (păduri în tranziţie)

Acoperire (%)
6.68
0.54
8.09
8.42
2.26
69.48
1.40
3.08

Calitateă şiă importan .ă Situl reprezintă cel mai important coridor ecologic care străbate
Bărăganul, care se dezvoltă de la vest la est, legând Subcarpaţii şi Câmpia Ploieştiului de
Dunăre, Ialomiţa fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. In acest fel, Ialomiţa şi
afluenţii săi principali - Prahova şi Teleajenul - conectează lunca Dunării cu zona de câmpie
forestieră şi colinară, străbătând zona cea mai uscata a ţării - Câmpia Bărăganului. Situl este
deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le
adăposteşte - şleauri de luncă cu stejar pedunculat, zăvoaie de plopi şi sălcii, vegetaţia de
cursuri de apă şi de maluri, comunităţile de ierburi higrofile, pajiştile de altitudine joasă -, dar
şi prin vegetaţia specifică teraselor din stepă care mărginesc lunca - tufărişuri pontosarmatice, pajişti stepice, etc., precum şi prin speciile de faună existente aici - castor, etc.
Vulnerabilitate Râul Ialomiţa şi afluenţii săi - Prahova şi Teleajenul - constituie coloana
vertebrală a Coridorului Ialomiţei şi, prin urmare, activităţile care generează un impact negativ
asupra răului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre aceştia amintim lucrările de
regularizare a cursului Ialomiţei, baraje şi captări de apă din Ialomiţa şi afluenţii săi, extracţia
de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adaugă tăierea pădurilor din luncă,
înlocuirea arboretelor naturale cu plantaţii de plopi şi sălcii selecţionate, extinderea speciilor
invazive, construcţiile în zona de luncă, etc.
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FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei2
Suprafaţa sitului – 25307,90 ha

3. Speciiăprev zuteălaăarticolulă4ădinăDirectivaă2009/147/CE,ăspeciiăenumerateăînăanexaăII
laăDirectivaă92/43/CEEăşiăevaluareaăsituluiăînăceeaăceăleăpriveşte
Tip: R- rezidentă; C- cuibăritoare; W- de pasaj, P- permanentă
Popula ie:ăC – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluareă(popula ie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie
ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluareă(global ): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Popula ie

Specie
Grup Cod

Denumireăştiin ific

S NP Tip

M rime

Sit

Unit. Categ.

Min. Max. m sur CIRIVIP

B A402 Accipiter brevipes

R

B A086 Accipiter nisus

R

B A229 Alcedo atthis

R 20 30

B A060 Aythya nyroca

R

8

B A403 Buteo rufinus

R

B A030 Ciconia nigra

R

B A030 Ciconia nigra
B A231 Coracias garrulous

B

C

B

p

G

C

B

C

B

12

p

G

D

2

3

p

G

C

B

C

B

1

1

p

G

C

B

C

B

C 50 100

i

G

C

B

C

B

R 50 70

p

G

C

B

C

B

P 200 250

p

G

C

B

C

B

P 20 35

p

G

D

R 20 50

p

G

C

C

C

B

B A379 Emberiza hortulana

R 100 200

p

G

D

B A097 Falco vespertinus

C 200 300

i

G

C

B

C

B

B A075 Haliaeetus albicilla

R

1

1

p

G

C

B

C

B

R

1

1

p

G

C

B

C

B

R 10 15

p

G

C

B

C

B

B A026 Egretta garzetta

B A092 Hieraaetus pennatus
B A022 Ixobrychus minutus

p

Pop. Conserv. Izolare Global

C

B A236 Dryocopus martius

5

date

AIBIC

G

B A238 Dendrocopos medius

3

C lit. AIBICID

P

P

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2
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B A338 Lanius collurio
B A339 Lanius minor
B A246 Lullula arborea
B
B
B
B

A023 Nycticorax nycticorax
A072 Pernis apivorus
A232 Picus canus
A307 Sylvia nisoria

R 200 300

p

G

D

R 80 150

p

G

C

R 100 150

p

G

D

R 30 60
R 4
7
P 50 70
R 200 300

p
p
p
p

G
G
G
G

C
D
C
C

P

B

C

B

C

C

B

B
B

C
C

B
B

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiţei, în aval de confluent cu râul până la confluenţa
cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte culoarul râului Prahova, în aval de
localitatea Cocorăştii şi râul Teleajen, în aval de localitatea Coşlegi, precum şi dintr-o serie de
trupuri de pădure situate pe traseele/interfluviile de pe partea dreapta a râului Ialomiţa. Lunca
are o lăţime cuprinsă între 4-6km, este asimetrică, mai dezvoltată în partea stângă şi cu albia
minoră situată imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente “braţe moarte”, lacuri de
luncă, mlaştini, dar şi porţiuni uscate de grinduri şi plaje. Altitudinea variază între 150m în
amonte de sit şi la cca. 20m la vărsarea Ialomiţei în Dunăre. Litologia de suprafaţă este
alcătuită din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Solurile sunt de tip aluviosol în
luncă şi cernoziom pe terase. In luncă vegetaţia este reprezentată de zăvoaie de plopi şi
salcie, de şleauri de luncă, dar şi de pajişti. Pe terase apar păduri de stejar brumăriu ( din
baza de date Natura 2000, Iovu Adrian Biriş, 2011, pentru SCI Coridorul Ialomiţei).
Calitateăşiăimportan
ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei s-a propus să fie conform limitelor ROSCI0290 Coridorul
Ialomiţei în vederea consolidării capacităţii de conservare pe termen lung a populaţiilor
speciilor de păsări, mai ales acvatice, care cuibăresc, migrează şi iernează în această zonă.
Zona est importantă pentru populaţia cuibăritoare de dumbraveancă (Coracias garrulous),
ciocanitoarea de stejar (Dendrocopus medius), şorecar mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare
scurte (Accipiter brevipes), pescărel albastru (Alcedo atthis), silvia porumbacă (Sylvia
nisoria), egreta mică (Egretta garzetta), vânturelul de seară (Falco vespertinus), stârcul pitic
(Ixobrychus minutus) şi stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax).
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M suriădeăconservare
Este necesară păstrarea actualului mod de utilizare a terenului. Este deosebit de importantă
menţinerea regimului extensiv de exploatare al suprafeţelor forestiere în perimetrul sitului şi
păstrarea pâlcurilor de pădure ce conţin arbori seculari(în meandrele mari ale râului). In cazul
islazurilor este important să se menţină păşunatul sustenabil al acestor suprafeţe iar pe
suprafeţele arabile să se practice o agricultura extensivă.

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 ROSPA0044 GRADIŞTEA CĂLDĂRUŞANI - DRIDU3
1.ăSuprafa aăsitului – 6469.10ha
2. Regiuneaăbiogeografic – continentală - 64.68% ,

- stepică

- 35.32%

3. Speciiăprev zuteălaăarticolulă4ădinăDirectivaă2009/147/CE,ăspeciiăenumerateăînăanexaăIIă
laăDirectivaă92/43/CEEăşiăevaluareaăsituluiăînăceeaăceăleăpriveşte
Tip: R- rezidentă; C- cuibăritoare; W- de pasaj, P- permanent
Popula ie:ăC – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluareă(popula ie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie
ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluareă(global ): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Popula ie

Specie
Grup Cod

Denumireăştiin ific

S NP Tip

M rime

Sit

Unit. Categ.

Min. Max. m sur CIRIVIP

date

A086 Accipiter nisus(Uliu păsărar)

C

C

D

B

R

C

D

C

R

D

R

C

D

R

C

D

C

C

D

B

A298 Acrocephalus
arundinaceus(Lăcar mare)
A296 Acrocephalus palustris(lăcar de
mlaştină)
A295 Acrocephalus
schoenobaenus(Lăcar mic)
A297 Acrocephalus
scirpaceus(Lăcar de stuf)
A247 Alauda arvensis(Ciocârlie de
câmp)
A054 Anas acuta(Raţa suliţar)

C

C

D

B

A056 Anas clypeata(Raţa lingurar)

C

C

D

B

A052 Anas crecca(Raţa pitică)

C

C

D

B
B
B

AIBIC

Pop. Conserv. Izolare Global

B

B

3

C lit. AIBICID
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B

A050 Anas penelope(Raţa
fluierar)
A055 Anas querquedula(Raţa
cârâitoare)

C

C

D

C

C

D

B

A051 Anas strepera(Raţa pestriţă)

C

C

D

B

A043 Anser anser(Gâsca de vara)

C 200 300

i

C

D

B

A028 Ardea cinerea(Stârc
cenuşiu)
A024 Ardeola ralloides

R

30

40

p

C

D

R

35

50

p

A024 Ardeola ralloides
A059 Aythya ferina(Raţa cu cap
castaniu)
A059 Aythya ferina(Raţa cu cap
castaniu)

C

20

200

i

R

40

50

i

P

D

C 2000 3000

i

P

D

B

A059 Aythya ferina(Raţa cu cap
castaniu)

W 1200 1300

i

P

D

B

A061 Aythya fuligula(Raţa moţată)

C

C

D

B

A060 Aythya nyroca

R

25

28

p

C

B

A021 Botaurus stellaris

R

7

8

p

B

A087 Buteo buteo(§orecar comun)

C

C

D

B

A149 Calidris alpina(Fungaci de
ţărm)
A366 Carduelis
cannabina(Cânepar)

C

C

D

C

C

D

B

A364 Carduelis carduelis(Sticlete)

C

P

D

B

A363 Carduelis chloris(Florinte)

C

P

D

B

A197 Chlidonias niger

C

R

D

B

A031 Ciconia ciconia

R

2

2

p

R

D

B

A081 Circus aeruginosus

R

3

4

p

R

B
B

A212 Cuculus canorus(Cuc)
A038 Cygnus cygnus

R
C

3

8

i

C
R

B

A036 Cygnus olor(Lebăda
cucuiata, Lebăda de vară,
Lebăda mută)

R

4

5

p

C

D

B

A036 Cygnus olor (Lebăda
cucuiată, Lebăda de vară,
Lebăda mută)

C 230 320

i

C

D

B

C

C

D

B

A253 Delichon urbica (Lăstun de
casă)
A027 Egretta alba

C

40

210

i

R

C

B

A026 Egretta garzetta

R

40

60

p

R

C

B

A026 Egretta garzetta

C

60

200

i

R

C

B

A269 Erithacus
rubecula(Măcăleandru)

C

C

D

B

C

P

D

B

A359 Fringilla coelebs( Cinteza de
pădure)
A125 Fulica atra(Lişiţa)

P

D

B

A244 Galerida cristata(Ciocârlan)

P

C

D

B

B
B
B
B

B

C 3000 4000

i

C

B

C

C

C

B

C

C

C

B

C

B

C

C

C

C

C

B

C

C

D
C

B

C

C

B

B

B

B

C

B

B

C

B
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B

A123 Gallinula chloropus( Găinuşa de
baltă)

C

C

D

B

A131 Himantopus himantopus

C

R

D

B

A251 Hirundo rustica (Rândunica)

C

C

D

B

A022 Ixobrychus minutus

R

p

R

C

B

A459 Larus cachinnans (Pescăruş
pontic)

C 1200 1400

i

C

D

B

A179 Larus ridibundus ( Pescaruş
râzător)

R

R

B

A179 Larus ridibundus (Pescăruş
râzător)

C 3000 4000

B

A156 Limosa limosa(Sitar de mal)

B

B

C

C

B

B

C

A

R

B

B

C

A

C

C

D

A292 Locustella luscinioides (Greluşel
de stuf)
A271 Luscinia Megarhynchos
(Privighetoare roşcată)

R

C

D

C

C

D

B

A068 Mergus albellus

C

R

D

B

A230 Merops apiaster(Prigorie)

R

C

D

B

A383 Miliaria calandra(Presura
sură)

C

C

D

B

A262 Motacilla alba(Codobatura albă)

R

C

D

B

A260 Motacilla flava(Codobatura
galbenă)

R

C

D

B

A319 Muscicapa striata(Muscar
sur)

C

C

D

B

A160 Numenius arquata(Culic
mare)

C

C

D

B

A023 Nycticorax nycticorax

R

80

p

R

C

B

C

B

B

A017 Phalacrocorax
carbo(Cormoran mare)

C 150 300

i

V

D

B

A393 Phalacrocorax pygmeus

C

90

i

R

C

B

C

B

B

A151 Philomachus pugnax

C 400 700

i

R

c

B

C

B

B

A273 Phoenicurus ochruros(Codroş
de munte)

C

C

D

B

A315 Phylloscopus
collybita(Pitulice mică)

C

C

D

B

A316 Phylloscopus trochilus (Pitulice
fluieratoare)

C

C

D

B

A005 Podiceps cristatus(Corcodel
mare)
A005 Podiceps cristatus(Corcodel
mare)

R

10

20

p

C

D

C

40

80

i

C

D

B

A120 Porzana parva

R

C

D

B

A119 Porzana porzana

R

C

D

B

A118 Rallus aquaticus (Cârstel de
baltă)
A132 Recurvirostra avosetta

C

C

D

C

R

D

A249 Riparia riparia(Lăstun de
mal)

C

C

D

B

B

B
B

12

4

70

80

7

20

5

8

i

p

p
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B

A275 Saxicola rubetra(Mărăcinar
mare)
A276 Saxicola torquata(Mărăcinar
negru)

C

C

D

C

C

D

B

A193 Sterna hirundo

C

C

D

B

A351 Sturnus vulgaris(Graur)

C

C

D

B

A004 Tachybaptus ruficollis
(Corcodel mic)
A004 Tachybaptus ruficollis
(Corcodel mic)

R

10

20

p

C

D

C

40

50

i

C

D

B

A048 Tadorna tadorna(Călifar alb)

C

60

90

i

C

D

B

A166 Tringa glareola

C

40

80

i

C

D

B

A162 Tringa totanus (Fluierar cu
picioare roşii)
A283 Turdus merula(Mierla)

C

C

D

C

C

D

B

A285 Turdus philomelos(Sturz
cântător)

C

C

D

B

A232 Upupa epops(Pupăza)

C

C

D

B

B

B

4. Clase de habitat
Cod
N06

Clase habitate
Râuri, lacuri

Acoperire (%)
15.77

N07
N12
N14
N15
N16
N21
N23
N26

Mlaştini, turbării
Culturi (teren arabil)
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Vii şi livezi
Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)
Habitate de păduri (păduri în tranziţie)

3.48
25.97
9.15
0.48
43.40
0.60
0.69
0.45

5.ăCalitateăşiăimportan
Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Aythya nyroca
Ardeola ralloides şi Nycticorax nycticorax
Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus,
Ardeola ralloides, Egretta alba, Cygnus cygnus, Anser albifrons
Situl Natura 2000 (Aria de Protecţie Specială Avifaunistică) Grădiștea - Căldărușani - Dridu
protejează un complex important de ecosisteme (lacuri şi păduri limitrofe acestora), fiind un
mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de floră şi faună sălbatică, în special păsări
sălbatice.
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Înainte să devină Sit Natura 2000 (arie de protecţie specială), situl a fost declarat Arie de
Importanţă Avifaunistică (Important Birds Area), conform criteriilor elaborate de către Bird Life
Internațional.
6. Managementul sitului
Începând cu aprilie 2010, custodia Sitului Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu a fost
încredinţată Consorţiului format din Clubul ecologic UNESCO Pro Natura şi Asociaţia
pentru Protecţia Habitatelor Naturale. După rezilierea contractului nu avem informaţii despre
un nou custode.
În prezent ROSPA0044 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu. are un plan de management avizat
prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 872/ 10.05.2017
7. Harta sitului

Fig.6 Limitele situluiăROSPA0044ăGr diștea – C ld rușani – Dridu

2.1.8. Zona destinata spatiilor verzi si sport
In privinta suprafetei de spatiu verde minim necesara conform legislatie in vigoare,
respectiv minimum de 26 mp spatiu verde / cap de locuitor se precizeaza ca acest minim este
asigurat conform algoritmului de calcul de mai jos:
Nr de locuitori in comuna Dridu = 3551 locuitori.
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3551 locuitori x 26 mp spatiu verde / cap de locuitor = 92326 mp (9,23 ha) minim
necesar de spatiu verde in intravilanul comunei Dridu.
Suprafa de Spatii verzi, sport, agrement, protective = 43,39 ha, conform “BILANT
TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS”, cu mult mai
mare decat suprafata minima necesara conform legii.
In afara spatiilor verzi amenajate in mediul rural mai mult de jumatate din suprafata
terenurilor detinute de proprietari in intravilan sunt spatii verzi plantate – plantatii joase si
inalte care aduc un aport important la imbunatatirea factorilor de mediu.
Conform OUG 114/2007 schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi
si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori
stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.
Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele
obligatii:
a)

sa

b)

sa

nu

arunce

respecte

niciun

regulile

de

fel

de

aparare

deseuri
impotriva

pe

teritoriul

incendiilor

pe

spatiilor

verzi;

spatiile

verzi;

c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale
aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de
pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale
existente

pe

spatiile

verzi;

d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.
Persoanele

juridice,

indiferent

de

tipul

de

proprietate,

au

urmatoarele

obligatii:

a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;
b) sa contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren, combaterea
salinizarii si inmlastinirii prin lucrari de drenaj si lucrari de combatere a eroziunii solului pe
baza avizelor si a acordurilor autoritatii centrale pentru protectia mediului si gospodarirea
apelor;
c) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale
autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale
la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea
amenajarii

acestora;

d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.
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Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:
a)

protectia

si

conservarea

spatiilor

verzi

pentru

mentinerea

biodiversitatii

lor;

b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul,
schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei
mediului
c)

si

regenerarea,

asigurarii

extinderea,

ameliorarea

compozitiei

calitatii
si

a

calitatii

vietii;
spatiilor

verzi;

d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor
verzi

in

starea

corespunzatoare

functiilor

lor;

e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor
acoperite

cu

vegetatie;

f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi
publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.
Trebuie avut in vedere ca persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru
constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati economice si
socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia
in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de desfasurare
a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a
teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele
cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde
respectiv.
Conform legii 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, primaria va
declara printr-o hotarare de Consiliu Local zonele care vor deservi pentru activitatile de
picnic, zone care vor fi introduse in intravilanul comunei.
PROPUNERI PENTRU RESPECTAREA LEGII 54/2012

privind desfasurarea

activitatilor de picnic .
Amenajarea locului pentru picnic, conform noilor norme Legea 54/2012, se face in
urmatoarele conditii:
- Stabilirea punctului (punctelor) de picnic se va face numai cu avizul Consiliului Local;
- Locurile propuse nu vor afecta vegetatia valoroasa din zona;
- Amenajarea unor zone cu mobilier si dotari specifice activitatii de picnic;
- Luare de masuri drastice pentru cei ce degradeaza calitatile cadrului natural, prevederea de
containere pentru colectarea deseurilor de tip menajer;
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- Stabilirea unor locuri de parcare si asigurarea accesului fara afectarea circulatiei principale;
- Luarea de masuri pentru prevenirea si evitarea unor eventuale incendii;
- Asigurarea unei echipari edilitare: puncte de apa tip cismea, cabine WC ecologice.
Factorul antropic. Populatia.
Numarul, densitatea si structura populatiei
Din surse oficiale, datele recente arata o populatie stabila in comuna Dridu de
3551 locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români, procentul acestora din total este de mai
mult de 95%. Apartenența etnică nu este cunoscută pentru restul din populație.
Din punct de vedere al religiei, proportia majoritara este formata din ortodocsi,
aproape 96%. Restul populatiei din total nu s-au declarant apartinand unei religii.
Evolutia populatiei
Comuna Dridu este caracterizata printr-un pronuntat caracter de ruralitate.
Conform recensamantului din 1 iulie

2004, in comuna Dirdu erau

3595

locuitori iar in anul 2002 erau 3765 de locuitori.
Conform recensamantului din anul 2011 in comuna Dridu erau 3 551 locuitori.
Se constata o scadere a numarului de locuitori fata de anul 2002, diferenta fiind
de 214 de locuitori, reprezinta un procent de 5.68% raportat la numarul de locuitori
din anul 2002.
Practic numarul de locuitori s-a micsorat cu aproape 6 % pe parcursul ultimilor
13 de ani, situatie obisnuita pentru localitatile din judet.
Miscarea naturala si migratorie
Rata bruta a natalitatii are valori mai mici, comparativ cu media pe tara, si are
cauze multiple, dar dintre ele se detaseaza starea pre cara a calitatii vietii si
inexistenta certitudinii in privinta perspectivei zilei de maine, situatie care, in mod
cert, va persista pana cand nu va creste standardul de viata.
In ceea ce priveste miscarea migratorie, aceasta este usor negativa. Principalu l
centru de atractie a fortei de munca in deplasare este orasul Bucuresti, dar datorita
masivelor reduceri de personal, navetismul a scazut foarte mult, existand, clar, o
descurajare a acestui sistem.
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Resursele de munca si populatia ocupata
Din cauza lipsei de date centralizate, la ora actuala nu se cunoaste cifra exacta
a populatiei ocupate efectiv, dar este evidenta o crestere constanta a ratei somajului,
ca urmare a reducerii numarului de locuri de munca, din cauza restrangerii activitatii
unor societati, a intrarii altora in stare de faliment. Acestea sunt un efect al unei
legislatii greoaie, care nu incurajeaza suficient productia autohtona si nici dezvoltarea
firmelor mici si mijlocii.
Economia
Economia judetului Ialomita, implicit a comunei Dridu, reflecta caracteristica
resurselor de care dispune, pe suportul productiei agricole dezvoltandu-se, in special,
industria alimentara. Localizarea in interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus
amprenta asupra potentialului economic si a posibilitatilor de valorificare a resurselor de
dezvoltare.
Atributele calitative ale mediului natural – conditiile geo-morfice, climatice,
hidrografice – au condus la specializarea economica a comunei Dridu intr-o directie majora
aceea a activitatii agricole. Traditia locala in activitati agricole a influentat structura fortei de
munca, pierzandu-si cu timpul din importanta datorita atractiei exercitate de centrelor urban
din apropiere, Urziceni, Bucuresti, astfel se reduce la minimum transferul specializarii
agricole de la o generatie la alta. In acest mod, a fost afectata negativ coeziunea
comunitatii locale prin slabirea sentimentului de apartenenta, prin atenuarea rolului
comunitatii locale. Aceasta a avut efecte asupra nivelului redus de performanta al muncii
agricole, alaturi de dotarea tehnica insuficienta, de accesul limitat la informatie.
In teritoriul administrativ al comunei exista mai multe societati agricole. Evolutia
recenta indica o ameliorare in dominanta activitatilor agricole in economia locala, dat orita
impactului favorabil al proprietatii particulare asupra pamantului, reclamand actiuni
eficiente de pregatire profesionala a noii generatii in munca agricola.
Elemente pozitive ale ramurii economice:
-pozitie favorabila a dezvoltarii activitatilor – tranzit, transfer; legaturi bune cu
zonele de Nord si Vest (Moldova si Transilvania) si cu zona de Sud datorita apropierii de
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calea ferata, drumuri judetene care fac legatura facil cu drumul national DN 2 si cu
autostrada Bucuresti - Brasov.
-detine unul dintre tipurile cele mai fertile de sol.
-capacitatea comune dar si a judetului de a asigura materiilor prime..
Comuna Dridu dispune de o serie de unitati economice mici si mijlocii, servicii
medicale, cabinet stomatologic, moara, silozuri, statie de carburanti, unitati de alimentatie
publica si comert, unitati de prestari servicii, farmacii, etc.
In comuna Dridu agricultura constituie o activitate economica dezvoltata si este
activitatea dominanta. Activitatea agricola se realizeaza in cazul detinatorilor particulari,
atat prin lucrul individual al suprafetelor proprii cat si prin asociatii organizate.
Agricultura
Structura suprafetei agricole a orasului cuprinde 3775 ha teren arabil, adica cca. 66%
din suprafata totala a teritoriului comunei, conform datelor existente. Pe langa suprafata
agricola, structura fondului funciar a comunei mai cuprinde cca. 13.60% ha paduri si alte
terenuri cu vegetatie forestiera si 8.01% de ape si 1.62% pasuni. Exista conditii bune pentru
viticultura, viile ocupand 0.43% din suprafata teritoriului administrativ al comunei. Dispunand
de o baza cerealiera, comuna are conditii si pentru cresterea animalelor.
Potentialul caloric ridicat al climatului de stepa, grosimea si fertilitatea cernoziomurilor,
ca si traditia muncii agricole au determinat conturarea comunei ca un spatiu agricol dominat
de culturile cerealiere (grau, porumb) si a plantelor tehnice (floarea soarelui, sfecla de zahar)
si de cresterea animalelor (porcine, bovine, pasari ).
Industria
Structura pe ramuri a agentilor economici privati este dominata de activitatile
comerciale, putini intreprinzatori asumandu-si riscul unor activitati de productie.
Odata cu limpezirea legislatiei in domeniu si cu acumularea de capital, exista
posibilitati ca activitatile private sa se indrepte mai mult spre productie si servicii.
Servicii
Activitatile tertiare : sunt reprezentate prin cele elementare, absolut obligatorii pentru
viata sociala a unei comunitati. Se desfasoara activitati de invatamant primar, gimnazial si
liceal, de ocrotire a sanatatii. Cele mai dinamice sunt activitatile comerciale.
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2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG
Prin analiza situatiei existente privind starea mediului, situatia socio-economica s-au
identificat o serie de aspecte privind evolutia probabila a componentelor de mediu (apa, aer,
sol, biodiversitate) in situatia neimplementarii obiectivelor propuse prin PUG. S-a avut in
vedere faptul ca un P.U.G. creeaza un cadru pentru modernizarea si dezvoltarea zonei prin
mijloace specifice. Un astfel de plan poate genera presiuni asupra unor componente de
mediu, iar pe de alta parte poate solutiona prin mijloace urbanistice anumite probleme de
mediu existente.
In continuare este prezentata sub forma tabelara evolutia factorilor de mediu :apa,
aer, sol, biodiversitate , sanatatea populatiei, peisaj, mediu social si economic , in situatia
neimplementarii PUG al comunei Dridu, judetul Ialomita.
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Aspect identificat

Propuneri PUG

Efecte in cazul neimplementarii

Inexistenta unui sistem centralizat de
colectare a apelor uzate care sa fie tratate
in cadrul unei statii de epurare, care sa
acopere intreaga comuna;

Extinderea
sistemului
de
canalizare
existent.
Amenajarea de santuri si rigole pe marginea
drumurilor pentru colectarea apelor pluviale
din zonele de locuit.

Neimplementarea PUG al comunei va
conduce la degradarea calitatii apelor de
suprafata si subterana datorita lipsei
sistemului centralizat de evacuare si tratare
a apelor uzate.

Aer

Infrastructura rutiera necorespunzatoare
calitativ:

Modernizari
de
strazi
principale
si
secundare din intravilan prin executarea
unor lucrari de reabilitare a acestora
conform normelor de specialitate
a
profilelor
drumurilor
si
modernizarea
sistemelor rutiere .

In situatia neimplementarii prevederilor PUG
evolutia calitatii aerului va fi normala,nu vor
aparea modificari;
prin lucrarile de reabilitare a drumurilor va
scade consumul de combustibil implicit
emisiile poluanti in atmosfera.

Sol

Inexistenta sistemului de colectare si
tratare a apelor uzate care sa acopere
intreaga comuna.

Extinderea
sistemului
de
canalizare
existent.
Gestionarea corespunzatoare a deseurilor
provenite din demolari si a punctelor de
colectare selectiva a deseurilor valorificabile
;referitor la deseurile menajere acestea sunt
ridicate din poarta in poarta de catre
operatororul de servicii publice autorizat.

Neimplementarea PUG va conduce la
degradarea solului datorita deversarii
necontrolate de ape uzate menajere;
datorita managementui defectuos al
deseurilor , exploatarii necorespunzatoare
a foselor existente.

Sanatatea
populatiei

Inexistenta sistemului de colectare si
tratare a apelor uzate, care sa acopere
intreaga comuna.

Extinderea
sistemului
de
canalizare
existent;
Amenajarea de santuri si rigole pe marginea
drumurilor pentru colectarea apelor pluviale
din zonele de locuit.

Neimplementarea PUG va avea o influenta
negativa asupra starii de sanatate si confort
a populatiei, posibilitatea aparitiei unor boli
specifice datorita lipsei dotarilor
corespunzatoare de utilitate publica.

Biodiversitate

UAT Dridu include 929,3ha din

Intravilanul cuprins în ROSCI 0290

Din analiza posibilelor impacturi pe care le

Factor de
mediu
Apa

________________________________________________________________________________
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ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei
889,7ha din ROSPA0152 Coridorul
Ialomiţei
469,4 ha din ROSPA 0044 Grădiştea
Căldăruşani Dridu

Coridorul Ialomiţei este format din trupurile
izolate reprezentate de:
T1- Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat. - fost Trup A- (coordonate stereo 70;
x=613885,256; y=353011,159) - 31,45ha
din care 16,1ha în sit
T2- Mănăstire - fost trup B ( x=616 626,613;
y= 358265,556 ) - 2,65ha
T8- Canton Silvic - fost trup H
(x=617536,61; y= 352861,066) - 0,77ha
T9 – Canton Silvic – fost trup I (
x=617446,205; y=358943,357) - 0,18ha
T4 – RAIF- fost trup D (x=618614,462;
y=355932,816 ) - 0,89ha
Intravilan existent în ROSCI0290 - 30,59ha.
Nu sunt propuse noi suprafeţe.

poate induce planul asupra obiectivelor de
conservare ale celor trei situri Natura 2000
se poate trage concluzia ca implementarea
PUG - Dridu nu va afecta in mod
semnificativ nici o specie sau habitat pentru
care acestea au fost desemnate.

Suprafeţele de intravilan incluse în
ROSPA0152 (T1, T2, T4, T8, T9) sunt
identice cu cele incluse în ROSCI0290.

Patrimoniu
arhitectonic ,
arheologic si
cultural

Peisaj

In lista monumentelor istorice din România
actualizată, anexă la Ordinul Ministrului
Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în
Monitorul Oficial al României, anul 178
(XXII), Nr. 670 bis, vineri 1 octombrie
2010, si având un caracter oficial și legal,
gasim patru situri arheologice cu caracter
de monument istoric pe raza comunei
Dridu.
Introducerea in intravilan a unei suprafete
de 428,41 ha repartizata in cea mai mare

Suprafeţe limitrofe sitului ROSPA 0044
Grădiştea Căldăruşani Dridu incluse în
intravilanul comunei Dridu ca trupuri
independente sunt :
Mănăstire
Cimitir
Va fi intituita zona de protectie necesara
care sa asigure conservarea integrata a
monumentelor istorice.

Suprafata introdusa in intravilan va ramane
in continuare in circuitul agricol pana la

________________________________________________________________________________

Neimplementarea PUG si a masurilor
propuse pentru instituirea zonelor de
protectie va conduce la degradarea
starii de conservare si la distrugerea
siturilor arheologice .

In cazul neimplementarii PUG spatiile verzi
vor fi in continuare neamenajate sau chiar
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parte zonei pentru locuinte; se vor mentine
spatiile verzi existente si vor fi amenajate
noi suprafete plantate.
Mediu social si
economic

Infrastructura rutiera necorespunzatoare
calitativ;
Neacoperirea cu servicii de utilitate
publica;
Introducerea in intravilan a unei suprafete
de 428,41 ha.

emiterea autorizatiilor de construire pe
amplasamentele respective;
Se va asigura suprafata minima de 26 mp
spatiu verde pe cap de locuitor.
Consolidarea si refacerea infrastructurii
rutiere;
Extinderea
sistemului
de
canalizare
existent.

________________________________________________________________________________

inexistente , se va construi fara a respecta
regulamentul de urbanism local.
Neimplementarea PUG ar putea conduce la
diminuarea standardului de viata al
cetatenilor din localitate.
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CAPITOLUL 3
CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL
A FI AFECTATA
In capitolul anterior au fost prezentate conditiile naturale cu rol de fond in evaluarea
impactului in arealul analizat, urmand ca in acest capitol sa identifice principalele surse de
impact cu scopul determinarii gradului de afectare a componentelor naturale in functie de
activitatile ce se vor desfasura pe teritoriul analizat.
Din analiza obiectivelor prevazute in Planul Urbanistic General al comunei Dridu, se
poate aprecia ca toate propunerile sunt in corelare cu prevederile legislatiei sectoriale
(sanatate, transport, etc.) si cu prevederile legislatiei in domeniul protectiei mediului si nu aduc
atingere acestuia. Se apreciaza ca impactul asupra mediului se va resimti numai la nivel local
si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructii ce se vor efectua si care
implica amenajarea unor organizari de santier, realizarii constructiilor.
Aplicarea masurilor prevazute in PUG limiteaza fenomenele de poluare si asigura baza
dezvoltarii durabile a orasului.
Inexistenta unor sisteme de canalizare stradala pentru apele uzate menajere, folosirea
fertilizantilor in agricultura, surse de apa (fantani) incorect construite si amplasate, lipsite de
protectie sanitara, ce pot determina prin spalari, scurgeri neorganizate si infiltratii de ape
meteorice, impurificari ale apelor de suprafata si mai ales a celor subterane cu substante
chimice si bacteriologice peste limite admise reprezinta o serie de factori care prin problemele
ce le ridica, pot influenta la nivel punctual sau zonal starea calitatii factorilor de mediu.
3.1 Aer
Calitatea aerului
Din punctul de vedere a calitatii aerului se poate aprecia ca aceasta este ”buna”. Nu
sunt surse majore de poluare a aerului. Avand in vedere specificul localitatilor, capacitatile
productive industriale si ocupatia majoritatii populatiei, in principal in sectorul agricol,
principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate in consideratie sunt:
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arderea combustibililor solizi in surse stationare, respectiv in locuintele si dotarile
edilitare, este raspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti






gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2, pulberi).
surse mobile circulatia auto generatoare de oxizi de carbon, oxizi de sulf si oxizi
de azot;
activitatile de crestere a pasarilor si animalelor in gospodariile populatiei, de la
care se emana amoniac si metan prin fermentarea dejectiilor.
depozitarile necontrolate de deseuri, generatoare de oxizi de carbon si metan;
activitatile economice ce se desfasoara pe amplasamentul orasului sunt
reprezentate de: comert, prestari servicii, constructii, agricultura, servicii
transport.

Din punct de vedere a protectiei mediului activitatile cu impact asupra mediului sunt
reglementate prin autorizatii de mediu conform Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea
procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
Conform autorizatiilor de mediu emise ,poluantii principali asociati acestor surse trebuie
sa se incadreaza in limitele impuse de STAS 12574/1998 – Aer din zonele protejate si Ordinul
nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse
stationare.
Amploarea mica a activitatilor desfasurate in localitate a determinat ca in ordinul nr.
348 din 12 martie 2007 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea
încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, localitatea Dridu, judetul Ialomita sa fie
incadrata in lista 3 – unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici
decat valoarea limita stabilita prin legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator:
-pentru SO2 NO, NOx si PM10 se incadreaza in sublista 3.1 – Zonele unde nivelurile
concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se
situeaza intre aceasta si pragul superior de evaluare.
- pentru poluantii, Pb, CO , benzen se incadreaza in sublista 3.3. in zonele unde
nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita, dar
nu depasesc pragul inferior de evaluare. Evaluarea calitatii aerului s-a realizat pe baza
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inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor
meteorologice, utilizandu-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi in
atmosfera.
3.2.Apa
Intre apele uzate neepurate si mediul inconjurator in care acestea sunt deversate se
stabileste o relatie bilaterala: prin impuritatile pe care le contin, apele uzate actioneaza asupra
receptorului, de cele mai multe ori in sens negativ, iar acesta la randul sau, contribuie la
inlaturarea poluantilor, prin procese de autoepurare.
Apele uzate actioneaza asupra receptorului prin urmatoarele actiuni:
-

modificarea

calitatilor

fizice,

prin

schimbarea

culorii,

temperaturii,

conductibilitatii electrice, radioactivitatii, prin formarea depunerilor de fund, de
spuma sau de pelicule plutitoare;
-

modificarea calitatilor organoleptice;

-

modificarea calitatilor chimice prin schimbarea reactiei apei (pH-ului),
cresterea continutului de substante toxice, schimbarea duritatii, reducerea
cantitatii de oxigen datorita substantelor organice din apele uzate;

Factorii de mediu, apa, aerul, solul au capacitatea de autoepurare, insa numai pentru o
incarcare limitata cu poluanti. Pentru pastrarea calitatii apelor si implicit a sanatatii populatiei si
vietuitoarelor se impune ca inainte de deversarea in sursele de apa a apelor uzate aceste sa
fie epurate astfel incat sa se incadreze in limitele impuse prin norme.
Calitatea apelor de suprafata, freatice si de adancime, de pe raza orasului

este

afectata de poluantii proveniti de la apele uzate menajere ,de la fose si de la puturile
absorbante.
Desi fenomenul de autoepurare al apelor de suprafata este prezent prin efectul direct al
radiatiei ultraviolete si prin filtrele naturale, pentru eliminarea acestei situatii, se impune
executarea canalizarii in toate subunitatile teritoriale ale comunei Dridu si epurarea ape
reziduale menajere.
Restituirea apelor uzate incarcate cu impuritati (suspensii solide, substante organice
biodegradabile de origine animala sau vegetala, substante organice de sinteza, pesticide, etc.)
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constituie o grava agresiune asupra mediului in general si asupra apelor de suprafata si
subterane in special.
Tipurile de ape uzate rezultate ca urmare a studierii situatiei existente intra in
categoriile:



ape uzate menajere care prezinta incarcari:
o din gospodarii individuale: materii in suspensie, detergenti, substante
extractibile in eter de petrol, substate organice;
o din activitatile desfasurate la cabinetul medical rezulta poluanti specifici:
cloruri, azot total, fosfor total, potasiu, substante organice, suspensii,



metale, microorganisme, detergenti, virusuri;
ape meteorice:
o apele meteorice directe prezinta incarcare cu azot, fosfor, suspensii si
substante organice (CBO5, CCOCr);
o apele de scurgere colectate din zona locuita in special de pe zona
carosabila si de pe acoperisuri, ce pot fi incarcate cu substante organice,
COT, suspensii, extractibile cu solventi organici, nitriti, nitrati, produse
petroliere;

Surse aleatorii cu caracter intermitent sunt tributare mai ales activitatii de aplicare a
ingrasamintelor chimice pe terenurile agricole.
Deasemena, calitatea apelor subterane , poate fi afectata prin infiltratii de substante
organice sau chimice provenite din depozitarile necorespunzatoare de deseuri menajere si
dejectii zootehnice, din substantele fertilizante si de combatere a daunatorilor utilizate in
agricultura, din fosele septice ale populatiei in sate. La aceste cauze se mai adauga existenta
unor surse de aprovizionare cu apa (izvoare, fantani) necorespunzatoare igienico-sanitar (fara
perimetre de protectie, inadecvat construite). Apele uzate menajere incarcate cu substante
organice si chimice, infiltratiile provenite de la closete si grajduri pot ajunge in stratul acvifer,
ceea ce poate influenta negativ calitatea surselor cu apa potabila.
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Alimentare cu apa si canalizare
Alimentarea cu apa
Pentru asigurarea debitelor necesarului si cerintei de apa in conditii de debit si
presiune constanta pentru toti consumatorii comunei in perspectiva uramatorilor 20-25 de
ani, a introducerii sistemului de canalizare (conform cu Legea Apelor nr. 107/1996) si a
debitelor specifice de apa pentru nevoi gospodaresti si nevoi publice -prevazute in STAS
1343/1-2006, tabel 1, zona 3- ,, zona cu gospodarii avind instalatii interioare de apa rece,
calda si canalizare co preparare individuala a apei calde, se propune:
-extinderea frontului de captare;
-realizarea zonei de protectie sanitara cu regim sever -la foraje in conformitate cu HG
nr. 930/2005.
-extinderea retelei de distributie apa existent;
Canalizare
Realizarea retelei de canalizare menajera este in folosinta pe anumite zone din trupul
principal de intravilan Dridu. Statia de epurare este amplasata in teritoriul administrativ al
orasului Fierbinti Targ, in sudul trupului principal de intravilan Fierbinti Targ. De la statia de
epurare, rezultatul procesului de epurare, apa epurata este deversata printr-o conducta care
pleaca din statia de epurare, traverseaza teritoriul admistrativ al orasului Fierbinti Targ, apoi
trece in teritoriul administrativ al comunei Dridu, traverseaza trupul principal de intravilan Dridu
si apoi ajunge, in final, in emisar, raul Iaomita. Pentru a aduce apele menajere reziduale din
trupul principal de intravilan Dridu catre statia de epurare din zona orasului Fierbinti Targ, in
suprafata trupului principal de intravilan Dridu au fost

fost realizate 4 statii de pompare,

denumite SP1, SP2, SP3, SP4. Proiectul comun, al orasului Fierbinti Targ si al comunei Dridu,
privind sistemului de canalizare a fost realizat de asocierea SC VEGA 93 SRL GALATIROMANIA & STULZ-PLANAQUA GmbH & SC STULZ - PLANAQUA SRL in calitate de
antreprenor avand ca autoritate contractanta/beneficiar SC RAJA SA CONSTANTA.
Zonele propuse pentru dezvoltare in prezentul PUG, vor beneficia de sistemul public de
canalizare pe masura realizarii sistemului de canalizare propus. Statia de epurare este
amplasata in sudul trupului principal de intravilan al orasului Fierbinti. Descarcarea in emisar
se va face printr-o gura de descarcare –constructie din beton armat aflata in comuna Dridu.
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Canalizare pluviala
Apele pluviale din zona trupului principal de intravilan Dridu si trupul secundar de
intravialn Dridu-Sangov, se vor prelua si evacua in afara localitatii prin rigole si santuri de
scurgere amplasate pe marginea strazilor, cu conditia intretinerii corespunzatoare a acestora.
Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare se va face conform normativelor si
standardelor vigoare.
3.3. Solurile
Solul, ca rezultat al interactiunii tuturor elementelor mediului si suport al intregii activitati
umane, este influentat puternic de acestea, atat prin actiuni antropice, cat si ca urmare a unor
fenomene naturale. Principalele activitati si fenomene care pot influenta negativ calitatea
solului sunt reprezentate prin:
- depuneri intamplatoare de deseuri menajere si dejectii de grajd de la populatia orasului,
- administrarea incorecta a substantelor chimice fertilizante si pentru combaterea daunatorilor,
ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor in sol;
Conform Ordinului 1552/2008, comuna Dridu, judetul Ialomita se incadreaza in lista
localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati agricole, astfel planul urbanistic propune
cai de reducere a aportului de poluanti prin :
-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii Codului de
bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile;
-stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea perioadelor de
interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu autoritatile publice
competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul de Pedologie si Agrochimie;
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3.4. Flora , fauna, rezervatii naturale
Extinderea intravilanului prin planul urbanistic general:

Fig. 7 – Limitele intravilanului propus

Intravilanul comunei Dridu propus este format din terenuri adiacente celor două trupuri
principale de intravilan, Dridu şi Dridu - Snagov.
-

Prima zonă se află în nord - vestul lacului de acumulare Dridu, între intravilanul
existent al Trupului secundar de intravilan şi limita teritorial administrativă cu
oraşul Fierbinţi Târg. În această zonă au existat în timp solicitări de construire,
pentru locuinţe, locuinţe de vacanţă. In sprijinul acestei idei, cât şi in sprijinul
propunerilor “Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dridu pentru perioada
2007-2027”,în această zonă s-a propus, din punct de funcţional, zona mixtă
pentru locuinţe / zonă agrement, sport, spaţii verzi şi funcţiuni complementare cu
acestea.

Această zonă este amplasată în partea de nord vest a sitului Natura 2000 ROSPA0044
Grădiștea – Căldăruşani – Dridu, la limita acestuia , iar în partea de nord include şi o
suprafaţă de 0,4ha din sit (fig. 8).
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Fig. 8- Intravilan propus în ROSPA0044

Tot în partea de nord este propusă o suprafaţă la limita siturilor denumite Coridorul
Ialomiţei, respectiv ROSCI0290 şi ROSPA0152(fig. 9)

Fig. 9

-

A doua zonă a intravilanului propus este situată în sudul Trupului principal de
intravilan Dridu, între intravilanul existent şi calea ferată. Această zonă de
dezvoltare

este

destinată

complementare cu acestea,

pentru

realizarea

de

locuinţe

şi

funcţiuni

este o zona cu facilităţi edilitare importante,

respectiv, reţeaua de apă şi canalizare existentă este în apropiere, extinderile
acestora sunt facile. Aici au fost realizate, in timp, extinderi de intravilan, in acest
sens, pentru realizarea de loturi de locuinţe. De asemeni în această zonă a fost
realizata şi o bază sportivă.
-

A treia zonă componentă a intravilanului propus se află tot în zona de sud a
intarvilanului Trupului principal Dridu, însă dincolo de calea ferată. Este o zonă
cu potenţial pentru dezvoltarea unor activităţi economice, acest aspect este
consolidat de prezenţa la limita de nord a căii ferate şi a gării Dridu, dar si a
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drumului judeţean DJ 302 aflat în vestul acestei zone descrise. In susţinerea
acestei perspective, legată de facilităţile oferite de căile de comunicaţie, cât şi ca
soluţie pentru rezolvarea problemelor de trafic din interiorul localităţii Dridu se
propune realizarea unui drum de ocolire, o centură, care va trece paralel cu
calea ferată (vezi planşe desenate PUG), drum care se va întâlni în est cu
drumul comunal DC 18, iar în vest drumul propus duce pe teritoriul administartiv
al oraşului Fierbinţi Târg

Fig. 10

Cea de-a treia zonă devine limitrofă siturilor ROSCI0290 şi ROSPA0152 Coridorul
Ialomiţei.
Dateă despreă prezen a,ă localizarea,ă popula iaă şiă ecologiaă speciiloră şi/sau
habitatelorădeăinteresăcomunitarăprezenteăpeăsuprafa aăşiăînăimediataăvecin tateăaă
planului:
ROSCI0290ăCoridorulăIalomi ei
Habitate. Având în vedere că Pădurea Morăreasca cu suprafaţa de 383,53ha este
situată în zona de stepă, conţine cca. 60% salcâm, dar şi porţiuni cu stejari termofili
caracteristici habitatului R4159- Păduri şi rarişti danubiene de stejar brumăriu şi stejar
pedunculat, admitem că există în această pădure suprafeţe ce pot reprezenta habitatul
prioritar 91I0 * Vegetațieădeăsilvostep ăeurosiberian ăcuăQuercusăspp, deşi nu este
inclus în formularul standard recent.
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Arbori: Quercus robur, Q. Pedunculiflora, Acer tataricum, Ulmus minor,etc
Arbuști: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus mas, etc
In poeni, petece de pajiști: Festuca valesiaca, Stipa pennata, Campanula sibirica
Condiţii pentru asigurarea stării de

conservare a habitatului 91I0 * Euro-Siberian

steppic woods with Quercus spp.4


Atribute



Quantity

 Existență


Limite
acceptate


MC 







0,5-25 m




Quercus

și pedunculiflora,
Quercus
frainetto,
Quercus
cerris,
Quercus robur, Rubus
caesius,
Asparagus
tenuifolius,
Buglossoides
purpurocaerulea,
Euonymus verrucosus
etc.

Quercus
 Specii de arbori 

pedunculiflora,
dominanți
Quercus
frainetto,
Quercus
cerris,
Quercus robur etc.
 Specii
4



√




Quercus

pedunculiflora,
Quercus
frainetto,
Quercus
cerris,
Quercus robur etc.

 Densitate plante 
superioare
 Specii
dominante
constante

FC 


Să
nu
se 
reducă
suprafeţele
actuale


Compoziție 
floristic
 Specii native



Quercus





√

Comentarii







√





*



*



√



√



√





√





MMAP- Arii protejate - Măsuri de protecţie - Habitate
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importante
pentru
conservare

 Specii nedorite
Legend :

pedunculiflora,
Quercus
frainetto,
Quercus
cerris,
Quercus robur, Tilia
tomentosa,
Acer
tataricum,
Acer
campestre,
Prunus
avium, Cornus mas,
Rubus
caesius,
Asparagus tenuifolius,
Buglossoides
purpurocaerulea,
Euonymus
verrucosus,
Malus
sylvestris,
Pyrus
pyraster etc.


Sambucus

nigra, Rubus caesius
etc.

*





FC:condiţii favorabile
√ indică faptul că atributul este utilizat pentru a evalua starea favorabilă;
* indică faptul că acesta poate fi utilizat, în funcţie de atribute şi circumstanţe specifice.
MP: management conservativ
√ indică faptul că atributul şi limitele acceptate sunt folosite pentru a defini reţetele de
management (rezultate);
*indică faptul că acesta poate fi utilizat, în funcţie de atribute şi circumstanţe specifice.
Distribuţia habitatului pe suprafaţa analizată nu este efectuată, ea urmând a fi realizată
prin planul de management al ariei protejate.
NOT
Habitatul este prezent în Pădurea Morăreasca pe suprafeţe mici, condiţiile pentru
asigurarea stării de conservare vor fi analizate la stabilirea managementului forestier.
Legat de prima condiţie, cea prin care nu trebuie să se reducă suprafeţele existente,
implică restricţia privind introducerea în intravilan a suprafeţelor caracteristice
habitatului prioritar 91I0 * Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp., indiferent de
destinaţia ulterioară a acestora.
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Extindereaă intravilanuluiă înspreă acestă corpă deă p dureă (ă fig.10)ă pentruă utilit iă
agricoleă şiă industrialeă trebuieă reglementată astfelă încâtă activit ileă ceă seă voră
desf şuraă înă acestă sectoră s ă nuă afectezeă vegeta iaă forestier ,ă respectivă faunaă
caracteristic ă(poluareaăaeruluiăşiăsolurilor,ăpoluareăsonor ,ăpoten ialeăpericoleădeă
incendii, etc.).
Speciiăceăauăleg tur ăcuăplanul
Popând ulă (Spermophilus citellus) este un rozător terestru din Familia Sciuridae, de
dimensiuni medii (aprox. 22cm lungime), cu corpul alungit, membre scurte şi blana de
culoare brună cenuşie-gălbuie.
Habitat. Popândăul are un habitat foarte specific, anume cel de stepă, cu vegetaţie
ierboasă joasă şi foarte joasă (păşuni şi suprafeţe cu sol bine drenat), unde-şi face
galeriile.

Pentru galerii caută taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost

semnalat şi în terenuri cultivate, mai ales cu plante perene (pentru a preîntâmpina riscul
distrugerii galeriilor).

Fig.11

Fig.12

Este posibil ca specia să fie prezentă în zona de nord a comunei ( fig. 11 şi 12) şi zona
mânăstirii, unde există habitate specifice,

dar ea nu a fost identificată în zona

extinderilor de intravilan.
M suriădeăreducereăaăimpactuluiăasupraăsituluiăROSCI0290ăCoridorulăIalomi ei
-

să se menţină actuala destinaţie a suprafeţelor din sit;

-

se interzice curăţarea pajiştilor prin arderea vegetaţiei uscate;

-

activităţile economice din zona a III- a a planului nu trebuie să genereze poluare;

-

să se limiteze numărul câinilor hoinari;

-

autorităţile locale vor lua măsuri pentru limitarea pescuitului ilegal pe malul
Ialomiţei
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ROSPA0152 CoridorulăIalomi ei
Zonele de intravilan propuse ce au legătură cu ROSPA0152 sunt cele din nord, fig. 9 şi
partea din sud dinspre Pădurea Morăreasca, fig.10
Dintreăspeciileăposibilăprezenteăînăzoneleădinăvecin tateaăplanuluiămen ion m
Buteo rufinus – Şorecarul mare
Şorecarul mare este o specie caracteristică zonelor deschise, aride,
stepice şi terenurilor agricole abandonate. Lungimea corpului este
de 50 - 58cm şi greutatea medie de 1.100g pentru mascul si 1.300g
pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsă între 130 – 155cm. Adulţii au înfăţişare
similară. Este o pasăre foarte atractivă, cu o variabilitate mare a penajului, acesta
putând fi roşiatic, pal sau închis. Se hrăneşte cu mamifere mici, păsări, reptile şi insecte .
Cuibăreşte în copacii de la marginea zonelor deschise. Specia poate tranzita zona
analizată în căutarea hranei.
Degradarea habitatelor in zonele de cuibărit prin reducerea suprafeţelor de stepă, intensificarea
agriculturii si vânătoarea ilegală sunt principalele pericole ce afectează specia.

Planulănuăafecteaz ăspeciaăşiăhabitatulăacesteia
Falco vespertinus – Vânturelulădeăsear
Vânturelul de seară, cunoscut şi sub denumirea de Şoimuleţ de seară,
este o specie caracteristică zonelor deschise cu pâlcuri de pădure aşa
cum sunt stepele, păşunile, suprafeţele agricole, ce au altitudine redusă.
Se hrăneşte in special cu insecte, mamifere mici, broaşte si şerpi. Pentru
cuibărit ocupă cuiburi vechi de răpitoare sau corvide, fiind in acest fel
dependentă de coloniile de ciori de semănătura (Corvus frugilegus).
Absenta locurilor de cuibărit ca urmare a reducerii efectivelor de ciori in unele zone, defrişarea
pâlcurilor de copaci din zonele de cuibărit, intensificarea agriculturii prin folosirea pesticidelor
sunt principalele pericole pentru specie

Planulănuăafecteaz ăspeciaăşiăhabitatulăacesteia
Coracias garrulous - Dumbr veanca
Dumbrăveanca este caracteristică zonelor uscate, călduroase, reprezentate
de pădurile rare de luncă din preajma pajiştilor. Este foarte sensibilă la
modificările de folosire a terenurilor, fiind considerată un bioindicator pentru
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habitatele mozaicate. Vânează pândind perioade lungi, de pe crengi şi fire electrice. Se
hrăneşte cu rozătoare, broaşte, şopârle, şerpi, păsări şi insecte.
Degradarea habitatelor, reducerea locurilor de cuibărit şi folosirea largă a pesticidelor sunt
principalele pericole pentru specie.

Planulănuăafecteaz ăspeciaăşiăhabitatulăacesteia
Sylvia nisoria - Silviaăporumbac
Silvia porumbacă este caracteristică zonelor deschise cu tufărişuri si
copaci izolaţi. Se hrăneşte cu insecte şi fructe in toamnă. Culege
insecte de pe sol, in zbor, de pe frunzele arbuştilor si din coroana
copacilor. Cuibăreşte în arbuşti cu spini. Specia se regăseşte în partea de nord a
comunei.
Degradarea habitatelor si intensificarea agriculturii au un impact semnificativ. Păstrarea
habitatelor caracteristice si un deranj redus contribuie la conservarea speciei.

Planulănuăafecteaz ăspeciaăşiăhabitatulăacesteia
Emberiza hortulana – Presura deăgr din ă
Presura de grădină este caracteristică zonelor deschise uscate
cu vegetaţie puţină şi pâlcuri de copaci sau tufe. O parte a hranei
este formată şi din nevertebratele pe care le prinde pe sol. Cuibul este construit de
obicei pe sol la adăpostul tufişurilor. Uneori îşi construieşte cuibul şi în tufişuri sau arbori
scunzi.
Degradarea habitatelor, intensificarea agriculturii şi braconajul au un efect semnificativ asupra
populaţiei. Păstrarea unui mozaic de habitate cu prezenţa pâlcurilor de copaci şi a arbuştilor în
zonele deschise agricole contribuie la conservarea speciei.

Planulănuăafecteaz ăspeciaăşiăhabitatulăacesteia
Ciconia ciconia – Barzaăalb
Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor
mlăştinoase. Este o pasăre uşor de observat datorită predilecţiei de a
construi cuiburi în apropierea oamenilor. Condiţia prezenţei perechilor
clocitoare este reprezentată de existenţa în apropierea cuiburilor a unor
habitate adecvate pentru hrănire (pajişti umede, smârcuri, mlaştini). Supravieţuirea pe
termen lung a speciei depinde de menţinerea în stare cât mai naturală a locurilor de
hrănire preferate de berze – fâneţe, păşuni, zone umede - în apropierea locurilor de
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cuibărit. Majoritatea cuiburilor de barză albă sunt construite pe stâlpii reţelelor electrice,
în localităţi.
Specia poate fi observată cuibărind în localităţile din cadrul sitului, pe stâlpii de
electricitate, dar şi hrănindu-se, de-a lungul apelor, în zonele umede şi pe
terenurile agricole din sit.
Planulă nuă vaă afectaă speciaă şiă habitatulă acesteiaă dac ă seă respect ă m surileă deă
protec ie
Păsările din familia stârcilor (Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Nycticorax
nycticorax) pot fi identificate în zona Lacului Dridu, ele sunt prezente în număr mai
mare în ROSPA0044.
M suriădeăreducereăaăimpactului
-

păstrarea arborilor izolaţi de pe terenurile agricole;

-

interzicerea arderii miriştilor;

-

păstrarea, pe cât posibil, a actualei destinaţii a suprafeţelor din sit;

-

activităţile economice ce se vor desfăşura în zona a III-a din plan (zona de sudest dintre calea ferată şi sit) nu trebuie să genereze poluare atmosferică şi
sonoră

ROSPA0044 Gr dişteaă– C ld ruşaniă- Dridu
În studiul de evaluare adecvată anterior au fost descrise speciile de păsări identificate
pe raza Lacului Dridu, specifice sitului, precum şi măsurile de management stabilite prin
Planul de Management realizat. Pentru zona de 0,4ha , nou introdusă în intravilan( fig.
7) putem aprecia că zona este tranzitată de specii de păsări terestre în căutare de
hrană. Suprafaţa este utilizată pentru păşunat şi conţine specii de plante precum: firuţă
bulboasă - Poa bulbosa, peliniţă - Artemisia austriaca, în asociere cu pir gros - Cynodon
dactylon.
Alte specii importante: păiuşul stepic - Festuca valesiaca, F. pseudovina, bărboasă –
Botriochloa ischaemum, pir cristat - Agropyron cristatum, culbeceasă - Medicago
falcata, M. lupulina, M. minima, Lotus corniculatus, coronişte - Coronilla varia, laptele
cucului - Euphorbia nicaeensis, E. sequierana, sânziană - Galium humifusum, ciulei Ceratocarpus arenarius ( fig. 13)
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Fig. 13- Zonaănouăintrodus ăînăPUG

Astfel

de

areale

sunt

habitate

pentru:

Galerida

cristata(Ciocârlan),

Miliaria

calandra(Presura sură), Sturnus vulgaris(Graur), Turdus merula(Mierla), Saxicola
torquata(Mărăcinar negru).
Aceste specii se hrănesc în principal cu nevertebrate, dar si cu vertebrate mici, seminţe
şi fructe.
Planul afectează speciile amintite anterior prin reducerea suprafeţelor de hrană, deşi
pentru unele specii gospodăriile cetăţenilor asigură un surplus de hrană (grădinile,
livezile).
În Planul de Management se menţionează că densitatea demografică cât şi densitatea
gospodăriilor la nivel de sit acţionează ca factori ce favorizează apariţia de
comportamente indezirabile la nivelul mediului înconjurător prin:
-

Intensificarea aruncării/depozitarii ilegale a gunoaielor;

-

Intensificarea prezenţei umane în interiorul sitului pentru activităţi recreative
(plimbări);
Intensificarea turismului de week-end (grătare, ieşiri la iarbă verde).

-

Planul îşi propune să îmbunătăţească managementul deşeurilor în comună ceea ce ar
reduce impactul negativ al deşeurilor asupra sitului. De asemenea modernizarea
infrastructurii, colectarea apelor pluviale şi celor uzate vor reduce poluarea apelor, a
aerului şi va reduce zgomotul din trafic. Devine important ca autorităţile locale să
amenajeze spaţii pentru picnic, conform legislaţiei actuale.
Caăm suriăpentruăreducereaăimpactuluiăşiăcaăcerin eădeămanagementămen ion m:
-

limitarea numărului de vite/interzicerea pătrunderii acestora în teritoriile de
cuibărit, în perioada reproducerii
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-

protejarea apelor de sedimentare excesivă, eutrofizare, contaminarea chimică şi
alte forme de poluare

-

evitarea construcţiei liniilor de înaltă tensiune în jurul lacului

-

menţinerea arbuştilor şi a arborilor de-a lungul malurilor;

-

menţinerea unei benzi late de vegetaţie în jurul zonelor umede pentru a proteja
zonele pentru cuibărit şi pentru a descuraja prădătorii;

Nu deţinem date despre alte planuri/proiecte ce se desfăşoară în zonă, care ar putea
avea un impact cumulat cu cel al planului analizat asupra integrităţii siturilor :
ROSCI0290, ROSPA0152, ROSPA0044.
Managementul siturilor Natura 2000 presupune:

 planuri de management adecvate, specifice siturilor desemnate sau integrate în
alte planuri de management şi măsuri legale, administrative sau contractuale în
scopul evitării deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi
a perturbării speciilor pentru care zonele au fost desemnate;

 măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se
elaborează astfel încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale
ale comunităţilor locale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale
zonei, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale
protejate;

 respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie
pentru administratorii (custozii) ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care
reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru
persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte
bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei
naturale protejate.
3.5. Patrimoniul cultural
Monumente istorice sunt protejate prin Legea de protejare a monumentelor istorice
422/2001 conform Listei monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi

___________________________________________________________________________ 83

RAPORT DE MEDIU
PLAN URBANISTIC GENERAL
Comuna Dridu, Jud. IALOMITA

Patrimoniului Naţional nr. 2361/12.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României , partea I,
nr. 670bis/1.10.2010.
Potrivit Legii 422/2011, art. 9: “Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de
protectie, delimitate pe baza reperelor fotografice, geografice sau urbanistice, in functie de
trama stradala, relief si carateristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura
conservarea integrate si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit
sau natural”.
Definitia monumentului istoric, zone de protectie :
Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul
României (sau în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român), semnificative pentru istoria,
cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Ele sunt parte din patrimoniul cultural naţional şi
sunt protejate prin lege.
Principalele criterii pentru ca o construcţie să fie declarată monument istoric sunt:
-vechimea ;
-raritatea într-o localitate, zonă sau regiune ;
- reprezentativitatea pentru un stil, un curent artistic, o perioadă istorică ;
-valoarea memorială - legată de personalităţi, evenimente sau momente din
istorie, valoarea de mărturie.
In lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului
Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, anul 178 (XXII), Nr. 670 bis,
vineri 1 octombrie 2010,

si având un caracter oficial și legal, gasim urmatoarele situri

arheologice cu caracter de monument istoric pe raza comunei Dridu.
1.LA METEREZE‟ – HALLSTATT –Asezare epoca medieval timpurie – cultura
Dridu(sec. IX- XI) – asezare epoca medieval (sec XIII – XVIII) – Necropola neolitica si
medievala.
Categorie: locuire civila, necropola, Tip: asezare, necropola, sant de aparare.
COD LMI: IL-I-s-A-14040 , COD RAN - 102712.01. - coordonate N 44.72167° - E
26.48222°
2.SIT DRIDU-SNAGOV- Așezarea din epoca bronzului de la Dridu-Snagov / ansamblu
anonim.
Categorie: locuire civilă , Tip: Așezare.
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COD LMI: IL-I-s-A-14041 , COD RAN - 102721.01. – coordonate N 44.71750° - E
26.45056°.
3.BISERICA DIN LEMN „CUVIOASA PARASCHIVA‟ – 1782 - COD LMI: IL-II-s-A-14111
4.CASA VIRGIL TANASE – 1924 - COD LMI: IL-II-m-B-14112 ,
SAPATURILE DE LA DRIDU - In iunie 1955, Academia Republicii Populare Române a
hotărât înfiinţarea “Comisiei pentru studierea formării poporului român”, sub conducerea lui
Iorgu Iordan, formată din recunoscute personalităţi din domeniul istoriei, arheologiei şi
lingvisticii şi care urmărea abordarea analitică şi ştiinţifică a problemei etnogenezei românilor,
evident şi firesc, din perspectiva teoriei marxiste a vremii. În asemenea conjunctură, istoricul
Ion Nestor a înaintat comisiei un raport în care propunea ca, în câteva locuri din Câmpia
Munteniei, între care şi Dridu, să fie efectuate cercetări arheologice care să aducă dovezi
palpabile în sprijinul clarificării problemei etnogenezei poporului român. Astfel au început
campaniile de săpături arheologice de la Dridu, desfăşurate de Ion Nestor şi Eugenia Zaharia
în iunie 1956 şi iunie august 1957. Descoperirile arheologice aveau să ducă la identificarea
unei tipologii ceramice specifice, care a permis definirea, datarea şi atribuirea denumirii noii
“culturi Dridu”. Ion Nestor a prezentat la 27 septembrie 1957, la Academia Republicii Populare
Române, o comunicare asupra cercetărilor arheologice de la Dridu, în care a expus concluziile
şi elementele de fundamentare a noii culturi arheologice, atribuite românilor aflaţi în perioada
finală a etnogenezei lor (secolele IX-X). Aceste concluzii au fost publicate în volumul II al
revistei “Dacia” din 1958, şi în “Materiale şi cercetări arheologice”.
De asemenea, la şedinţa “Comisiei pentru studierea formării poporului român” din 25
noiembrie 1958, Ion Nestor a prezentat teoria sa despre atribuirea etnică românească a culturii
Dridu, conform căreia purtătorii culturii, care erau sedentari, au apărut brusc în a doua
jumătate a secolului al X-lea în Muntenia.
Teoria sa a fost supusă dezbaterii specialiştilor, care, fără îndoială, a dat naştere la luări
de poziţie contradictorii, dar reliefa totuşi, cu elemente materiale descoperite prin săpături
arheologice, o situaţie ce nu putea fi tăgăduită. Existenţa unui stil diferit de ornamentare a
ceramicii, specific unei arii relativ bine delimitate, a fost considerată o probă decisivă pentru
identificarea unei etnii, şi anume cea proto-românească.
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Teoria caracterului etnic românesc al culturii Dridu a fost reluată in extenso de Ion
Nestor într-un amplu studiu apărut în anul 1964 în revista “Revue Roumaine d'Histoire”,
destinată difuzării în străinătate a studiilor istorice româneşti. Publicarea studiului s-a petrecut
într-un context politic semnificativ, şi anume “Declaraţia de independenţă” din 22 aprilie 1964,
prin care România ieşea curajos de sub tutela Uniunii Sovietice, moment de cotitură şi pentru
revenirea la abordarea tradiţională a istoriei naţionale.
După această prima etapă în interpretarea culturii Dridu promovată de Ion Nestor, a
urmat a doua etapă, marcată de contribuţiile Eugeniei Zaharia, a cărei monografie despre
aşezarea de la Dridu din 1967 – “ Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului roman”, a prezentat rezultatele campaniilor de săpături
desfăşurate la Dridu între 1956 şi 1962 şi a definit mai precis tipologia ceramicii definitorie
pentru “cultura Dridu” şi pentru atribuirea etnică românească a ei. La fel ca şi în cazul teoriei lui
Ion Nestor şi teoria Eugeniei Zaharia nu a fost împărtăşită de toţi arheologii români, care
atrăgeau atenţia că “nu întotdeauna trebuie să punem semnul egalităţii între o cultură
materială arheologică şi un anumit etnic”.
Un colectiv de cercetare coordonat de prof. Ion Nestor şi din care făcea parte şi
Eugenia Zaharia, cea care va define pe larg noua cultură arheologică Dridu, a efectuat primele
sondaje arheologice în iunie 1956, când în partea sud-estică au fost descoperite trei bordeie
cu pietrar, iar alte trei fiind doar uşor intersectate. Cercetarea arheologică sistematică dintre
1956-1962 a pus în evidenţă 29 de bordeie, din care 23 aparţineau fazei timpurii, iar 6 bordeie
fazei târzii. Locuinţele erau de formă rectangulară, cu laturi cuprinse de obicei între 3,50 x 4,00
m, cu vetre în groapă sau pietrare situate în diferite părţi ale bordeielor, cu intări în treaptă şi în
pantă, podele lutuite şi, uneori, cu gropi de pari pentru susţinerea acoperişului în două ape sau
cuptoare. De reţinut este descoperirea a două locuinţe mai mari, cu dimensiuni de 8,00 x 5,00
m, din care una avea două vetre, iar alta cinci vetre, cu gardine realizate din pietre mari şi
două cu groapă-cenuşar, precum şi faptul că unele locuinţe apar grupate câte două sau trei.
Inventarul arheologic descoperit în aşezarea medievală timpurie de la Dridu este format
în cea mai mare parte din materialele ceramice găsite în gropile bordeielor sau în cuptoare.
Specificul ceramicii descoprite la Dridu a asigurat fundamentarea noii culturi arheologice ale
secolului al IX-lea.
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Aşezarea rurală deschisă descoperită la Dridu, cu o populaţie sedentară, organizată
după anumite principii, cu locuinţele adâncite, mai rar de suprafaţă, dispuse după un anumit
plan şi având cuptoare de uz casnic, gropi de bucate şi alte anexe, precum şi tipologia
inventarului ceramic şi diversitatea ocupaţiilor documentate arheologic sunt elemente care dau
trăsăturile culturale ale unei populaţii protoromâneaşti care, în secolele VIII-XI, a pus bazele
unei culturi materiale - cultura Dridu. Deşi, de-a lungul timpului au existat polemici în legătură
cu specificitatea culturii Dridu, totuşi majoritatea cercetătorilor români îi susţin caracterul
românesc, corespunzător cristalizării fenomenului lingvistic şi etnic românesc. Importanţa şi
nivelul de dezvoltare a aşezării medievale timpurii de la Dridu este susţinută şi de evoluţia
ulterioară a localităţii, precum şi de prezenţa sa, în timp, în diferite evenimente istoricelogice
care va purta denumirea localităţii şi identificarea ei cu elemente de civilizaţie locală a unei
populaţii străromâneşti.
Fata de cele enumerate mai sus subliniem ca:
IN CONDITIILE IN CARE SE DESCOPERA INDICII CARE AU LEGATURA CU
SITURILE ARHEOLOGICE, INDICII SEMNALATE DE CATRE CONSTRUCTORI IN URMA
LUCRARILOR DE AMENAJARE SI CONSTRUIRE, AUTORITATILE LOCALE AU DATORIA
SA ANUNTE AUTORITATEA COMPETENTA IN DOMENIU SI SA URMEZE PROCEDURA
LEGALA SPECIFICA.
BISERICA DIN LEMN- CUVIOASA PARASCHEVA - DRIDU SNAGOV
In satul Dridu-Snagov a fost ridicata, in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, o
frumoasa biserica de lemn, in spiritul traditiei stramosesti.
Biserica de lemn, monument istoric si de arta populara, s-a aflat pe vechea vatra a
satului Dridu - Snagov, fiind stramutata in locul de astazi in anii "80 ai secolului trecut, cand s-a
aflat in pericol de distrugere datorita lucrarilor de amenajare a barajului de pe raul Ialomita.
Edificiul a fost ridicat intre anii 1774-1782 de catre Neagu Capitanul de rosiori, in vremea
domniei lui Alexandru C.Ipsilanti, dupa cum mentioneaza pisania. A fost reparata in mai multe
randuri, la anii 1834,1879, 1895 si 1964, cand s-au efectuat restaurari si intariri indeosebi la
altar si la acoperis.
Aflata astazi in dreapta drumului care strabate satul, in apropiere de scoala primara din
Dridul Snagovului, biserica este realizata din barne si are plan de nava. Dispune de pridvor
deschis, pronaos, naos si altar. Partea superioara a pridvorului este sustinuta de patru stalpi,
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deasupra intrarii in lacas pastrandu-se pisania scrijelita pe lemn, cu caractere chirilice, pe
sapte randuri.
Pronaosul este despartit de naos tot prin stalpi ciopliti cu maiestrie de mesterul popular,
deasupra acestei incaperi aflandu-se turla, cu un plan patrat si acoperis in patru ape. Podina
naosului este semicirculara. Interiorul bisericii nu este impodobit cu pictura in fresca, dar in
altar se pastreaza valoroase tablouri de la sfarsitul secolului XVIII si din secolul XIX: Maica
Domnului cu pruncul (pe lemn), Iisus Hristos Pantocrator (panza pe lemn), Sfantul Nicolae si
Sfantul Dumitru (panza pe lemn).
De remarcat colectia de carti bisericesti pastrata in pronaos, pe rafturi, colectie ce
include 15 carti de "la mijlocul secolului XIX, intre care se remarca Mineiul si Triodul, ambele
tiparite la anul 1852, sub pastorirea I.P.S.Nifon al Ungrovlahiei.
Alaturi de biserica de lemn din Poiana, aflata astazi la Slobozia, monumentul de la
Dridul Snagovului reprezinta, fara indoiala, unul dintre cele mai de seama realizari ale
arhitecturii populare ialomitene, o creatie ce asteapta inca sa fie pusa in valoare.
Calitatea de monument istoric este stabilita de catre

Comisia Naţională a

Monumentelor Istorice.
Lista cu monumente istorice dintr-o zona, localitate poate fi aflata de la Direcţia
judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural care îşi are sediul în reşedinţa de judeţ
sau de pe Internet, unde sunt publicate listele de monumente istorice pe judeţe şi localităţi. În
viitorul apropiat monumentele istorice vor fi reperate după plăcuţa amplasată pe clădire, cu
sigla de monument istoric.
Pentru toate monumentele si siturile istorice enumerate mai sus au fost instituite zonele
de protectie, macate in plansele desenate, respectiv in plansa U3. REGLEMENTARI
URBANISTICE, ZONIFICARE.
Monumentele istorice trebuiesc protejate si pentru a realiza acest lucru se traseaza o
zona de protectie.

Zona de protecţie din jurul unui monument este o porţiune de teren

delimitată şi descrisa si în regulamentul local de urbanism in care nu se pot face construcţii,
plantaţii şi alte lucrări care ar pune în pericol monumentul, ar polua, ar diminua vizibilitatea lui,
ar pune în pericol eventualele vestigii arheologice subterane aflate sub sau în imediata
vecinătate a monumentului. Este o zonă-tampon între monument şi mediul înconjurător actual.
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Distanţele se măsoara de la limita exterioară a terenurilor pe care se află monumente
istorice.
Terenul pe care se află un monument istoric include, în afară de construcţia propriuzisă, şi drumuri de acces, scări, parcul sau grădina, turnuri, chioşcuri şi foişoare, gardul sau
zidul de incintă, bazine, fântâni, statui, cimitire şi alte construcţii sau amenajări care formează
ansamblul monumentului.
Delimitarea zonei de protectie in comuna Dridu se face de către Primarie pe baza
planselor desenate din prezenta documentatie şi urmăreşte păstrarea zonei protejate cât mai
mult şi cât mai bine posibil, controlul intervenţiilor de orice fel - defrişări, distrugeri, reparaţii,
modificări, demolări, construcţii noi, săpături care să afecteze terenul, etc. şi punerea în
valoare a zonei protejate pentru înbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii locuitorilor.
CAPITOLUL 4
PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUG
Calitatea globala a factorilor de mediu din localitate Dridu, este apreciata ca fiind buna,
pe teritoriul orasului nu exista surse majore de poluare a factorilor de mediu.
Pe viitor se propune conservarea si imbunatatirea calitatii mediului, tinandu-se seama
seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zona, existente si viitoare.
Aspect

de

Probleme de mediu relevante pentru PUG

mediu
Apa

Inexistenta unui sistem centralizat de

colectare a apelor uzate care sa

acopere intreaga comuna;
Aer

Calitatea aerului este buna, activitatile economice existente nu constituie
surse majore de poluare .
Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ;
Folosirea de combustibil solid pentru incalzirea locuintelor si la necesitati
gospodaresti.

Sol

Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata – SC ECO

VEST CODRII VLASIEI SRL.
Conform Ordinului 1552/2008, Localitatea Dridu, judetul Ialomita se
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incadreaza in

lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati

agricole, astfel

planul urbanistic propune cai de reducere a aportului de

poluanti prin:
-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a
aplicarii Codului de bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele
declarate vulnerabile;
-stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea
perioadelor de interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare
cu autoritatile publice competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana,
Oficiul de Pedologie si Agrochimie;
Riscuri naturale Extinderea intravilanului se va face pe suprafete fara pericolul inindatiilor.
Patrimoniu

Conform Listei Nationale a Monumetelor Istorice aprobata in 2004, pe

cultural

teritoriul comunei Gheroghe Doja exista un sit arheologic cu statut de
monument istoric.
Avand in vedere acest aspect se va instituii zona de protectie a acestuia si
interdictia de construire fara acordul institutiilor cu atributii stabilite prin lege.

Constientizarea Implementarea legislatiei de mediu face necesara o vasta campanie de
publicului

informare a populatiei, a tuturor categoriilor de varsta sau pregatire privind

asupra

obligatiile administratiei publice locale, a persoanelor fizice si juridice de a

problemeor de mentine un mediu curat, nepoluat. Populatia trebuie implicata in actiuni de
mediu

protectie a mediului.

Gestiunea deseurilor
In general, ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare, gestiunea
deseurilor poate reprezenta o problema generatoare de impact si risc pentru mediu si
sanatatea publica. Principalele forme de impact si risc determinate de depozitele de
deseuri in ordinea in care sunt percepute de populatie, sunt:
- modificari de peisaj si disconfort vizual;
- poluarea aerului;
- poluarea apelor de suprafata;
- modificari ale fertilitatii solurilor
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Gestiunea deseurilor
La nivelul comunei Dridu, problema gestiunii deseurilor este

rezolvata

prin urmatoarele actiuni:
Cele doua platforme de deseuri menajere din localitate au fost inchise, urmand a
fi inscrise in registrul de cadastru, conform HG nr. 1274/2005 si ecologizate prin
inierbare cu plante graminee rezistente la factori poluanti, in vederea refacerii structurii
solului si a biocenozei. Aceste zone se vor urmari post inchidere pe o perioada de 30 de
ani, perioada in care se inpune interdictie de construire.
Se recomanda realizarea de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit
inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida.
Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata - astfel administratia
publica locala a apelat pentru realizarea serviciilor la un operator autorizat de servicii publice:
SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL cu care a fost incheiat contract pentru serviciile publice
de salubritate a comunei.
Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau
juridice si ridicate ritmic de operatorul specializat in servicii de salubritate. Astfel deseurile
menajere sunt ridicate din poarta in poarta , pe baza unui program stabilit prin contract si
transportate conform legislatiei in vigoare.
Colectarea la locul de producere, in fiecare gospodarie, a reziduurilor menajere se face
in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator.
In privinta deseurilor valorificabile, in comuna sunt amenajate si amplasate 7
platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor valorificabile. Acestea sunt

ridicate si

transportate de catre operatorul specializat SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL in vederea
valorificarii.
In privinta deseurilor agrozootehnice.
Depozitarea si valorificarea deseurilor agrozootehnice, se realizeaza si individual in
fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii pentru mineralizare si utilizare ca
fertilizant impreuna cu resturile vegetale. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim
10,00 m distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa;
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Deasemeni, se va avea in vedere amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea
temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatile autorizate
pentru neutralizare. In acest sens s-a incheiat un contract de ecasiraj cu o firma autorizata.
Pentru implementarea prevederilor art. 5 din HG 1037/2010 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
respectarea prevederilor adiacente din alte acte normative, periodic sunt organizate actiuni de
colectare cu firme autorizate.
Deseurile spitalicesti provenind de la cabinetele medicale, considerate periculoase
(infectioase si intepatoare) vor fi colectate in containere speciale ce vor fi puse la dispozitie de
catre unitatile specializate de neutralizare a deseurilor periculoase si transportate in conditii de
siguranta si incinerate intr-un incinerator spitalicesc autorizat .
In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria va lua masuri
pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri
pentru control fluxului de deseuri in scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate,
reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a lucrarilor de constructii (clauze
legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri). Pentru preluarea acestui tip
de deseu, prtimaria a incheiat contract cu un operator autorizat.
In contractul de prestari servicii salubritate nr. 909/28.04.2012, Capitolul III –
Drepturile si obligatiile operatorului, art. 8, lit. q) este specificat faptul ca in cazul in care
langa containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea vor fi
colectate separat, dupa, caz, instiintand in scris utilizatorul despre acest fapt si despre
suma suplimentara ce va fi facturata pentru colectarea acestor deseuri.
Gestionarea namolului provenit de la statia de epurare. Namolul provenit de la
statia de epurare propusa a apelor uzate va fi uscat si deshidratat in modulul statiei si
depozitat in saci pe o platforma betonata in vederea folosirii lui ca ingrasamant agricol.
CAPITOLUL 5
OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI
5.1 Corelarea PUG cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national,
comunitar sau international
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Aderarea Romaniei la UE a impus transpunerea in legislatia romana a aquis–ului
comunitar, implementarea si controlul implementarii legislatiei specifice. Politica Uniunii
Europene si actiunea sa asupra mediului pot fi schitate prin programele sale de actiune asupra
mediului incepute in 1973.

Planul National pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
In conformitate cu Planul National pentru Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si
a prevederilor Legii nr.151/1998 privind Dezvoltarea Regionala, a fost elaborat in luna
octombrie 1999 Planul National de Dezvoltare al Romaniei, care a fost revizuit la jumatatea
anului 2000.
Acest document coreleaza si integreaza urmatoarele documente:
- Planul Regional de Dezvoltare;
- Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;
- Planul National pentru Transport;
- Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului;
- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
Din acest punct de vedere, dezvoltarea regionala a Romaniei va tine seama de
considerentele privind protectia si conservarea mediului. Strategia propusa s-a axat pe
urmatoarele domenii importante: imbunatatirea calitatii apei, reducerea emisiilor in aer (in
special a celor de dioxizi de sulf si azot), reciclarea deseurilor si depozitarea deseurilor
municipale in conditii ecologice.
Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM)
Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) a fost elaborat in 1995 si
a fost actualizat in concordanta cu Planul National pentru Adoptarea Acquis-ului Comunitar, in
scopul furnizarii unui instrument cheie pentru stabilirea masurilor in cadrul procesului de
integrare europeana, plan ce necesita integrarea politicilor de mediu in cadrul celorlalte
sectoare (industrie, agricultura, transporturi, amenajarea teritoriului si sanatate).
PNAPM trebuie considerat un instrument de planificare care abordeaza cele mai
importante probleme – identificate conform criteriilor aplicate de tara respectiva – specificate
de conventiile internationale la care Romania este parte. Solutiile trebuie sa se bazeze pe o
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impletire de strategii si de capacitati institutionale si investitionale, astfel incat resursele
financiare nationale disponibile sa fie cat mai bine utilizate.
Obiectivele PNAPM pentru Romania
PNAPM trebuie sa se concentreze asupra initiativelor care duc la reducerea emisiilor
poluatoare si poate fi caracterizat astfel :

 Defineste problemele de mediu si de ierarhizare in functie de prioritati;

 Stabileste obiectivele specifice de protectie a mediului care trebuie indeplinite
intr-o perioada limitata de timp;

 Stabileste ierarhizarea de prioritati pentru activitatile din diferite sectoare
economice;

 Stabileste o lista de prioritati pentru investitiile urgente necesare.
In contextul de mai sus, se pot enunta urmatoarele obiective ale PNAPM in Romania:

 Stabilirea actiunilor prioritare care includ obligatiile si angajamentele Romaniei

fata de problemele de mediu la nivel national si global;

 Stabilirea unei liste de actiuni prioritare ce urmeaza a fi incluse in bugetele

nationale, locale si cele ale agentilor economici;

 Prezentarea unei liste de coordonare si ierarhizare in functie de prioritati, care sa

contina proiectele pentru a caror indeplinire donatorii ar putea sa ofere asistenta;

 Informarea donatorilor asupra celor mai urgente probleme, pentru acordarea de

asistenta tehnica si financiara.
Ministerul

Mediului

efectua revizuiri cuprinzatoare

si
ale

Schimbarilor
proiectelor

Climatice
din PNAPM,

(MMSC)
iar

va
ANPM

va actualiza anual lista proiectelor si bugetelor aferente in fiecare an.
Politica de mediu este parte integranta a tuturor strategiilor de dezvoltare economica la
nivel national si regional. Pentru a asigura o dezvoltare durabila eficienta a societatii
romanesti, trebuie sa avem in vedere o abordare integrata a obiectivelor economice, politice,
sociale si de mediu, la nivel national/regional/local.
PNAPM reprezinta un instrument de planificare care abordeaza cele mai importante
probleme, identificate conform unor criterii bine stabilite. Solutiile pentru rezolvarea
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problemelor trebuie sa se bazeze pe o impletire de strategii si capacitati institutionale si
investitionale, in asa fel incat resursele financiare nationale disponibile sa fie utilizate cat mai
eficient.
PNAPM este un proces dinamic cu o continua evolutie, datorata dezvoltarii in timp a
factorilor economico-sociali, motiv pentru care acesta necesita o permanenta actualizare si
monitorizare.
Actualizarea PNAPM se face in concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile,
masurile prioritare si actiunile la nivel national rezultate din analiza evolutiei si tendintelor
manifestate in domeniul protectiei mediului.
Revizuirea PNAPM se realizeaza din 3 in 3 ani, pe baza Raportului final privind stadiul
de implementare al proiectelor din PNAPM si a modificarilor aparute in starea mediului la nivel
national.
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor 2014-2020
Strategia nationala de gestionare a deseurilor (SNGD) a aparut din necesitatea
identificarii obiectivelor si politicilor de actiune, pe care Romania trebuie sa le urmeze in
domeniul gestionarii deseurilor in vederea atingerii statutului de societate a reciclarii.
Problematica privind impactul negativ asupra mediului si sanatatii umane, ca urmare a
eliminarii deseurilor prin utilizarea unor metode si tehnologii nepotrivite, ramane de actualitate
mai ales in contextul tendintei sustinute de crestere a cantitatilor de deseuri generate. Devine
astfel necesara includerea in prioritatile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum
declinul resurselor naturale si oportunitatea utilizarii deseurilor ca materie prima pentru
sustinerea unor activitati economice.
SNGD este promovata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC),
conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, si urmareste sa creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui
sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel national, eficient din punct de vedere
ecologic si economic.
SNGD stabileste politica si obiectivele strategice ale Romaniei in domeniul gestionarii
deseurilor pe termen scurt (anul 2015) si mediu (anul 2020). Pentru implementarea pe termen
scurt a strategiei se elaboreaza Planul national de gestionare a deseurilor(PNGD), ce contine
detalii referitoare la actiunile care trebuie intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor strategiei,
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la modul de desfasurare a acestor actiuni, cuprinzand tinte, termene si responsabilitati pentru
implementare.
Aceasta noua strategie este elaborata luand in considerare progresul inregistrat, noile
concepte internationale, precum si provocarile viitoare carora Romania trebuie sa le raspunda.
SNGD trebuie sa se alinieze la noile cerinte legislative, la noile evolutii tehnologice din
domeniu si sa imbunatateasca participarea publicului la luarea deciziei de mediu prin
programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor.
Planul National de Gestionare a Deseurilor
Elaborarea Planului National de Gestionare a Deseurilor are ca scop crearea cadrului
necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor,
eficient din punct de vedere ecologic si economic.
Conform cerintelor legislatiei UE, documentele strategice nationale de gestionare a
deseurilor cuprind doua componente principale, si anume:
-

strategia de gestionare a deseurilor – este cadrul care stabileste obiectivele
Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor;

-

planul national de gestionare a deseurilor reprezinta planul de implementare
a strategiei

– contine detalii referitoare la actiunile ce trebuie intreprinse

pentru indeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfasurare a acestor
actiuni, inclusiv termene si responsabilitati.
Conform

prevederilor

Ordonantei

de

Urgenta

a

Guvernului

78/2000

(MO

283/22.06.2000) privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/2001 (MO
411/25.07.2001), Planul National de Gestionare a Deseurilor se aplica pentru toate tipurile de
deseuri solide si lichide, dupa cum urmeaza:





deseuri municipale (menajere si asimilabile din comert, institutii si servicii),
namoluri de la statiile de epurare a apelor uzate orasenesti,
deseuri din constructii si demolari,
deseuri de productie nepericuloase si periculoase.

Planul National de Gestionare a Deseurilor se aproba prin Hotarare de Guvern si se
revizuieste o data la cinci ani.
Relevanta Planului pentru integrarea obiectivelor de mediu si implementarea
legislatiei de mediu.
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Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor
de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. In cadrul prezentului raport, acest
lucru s-a realizat prin evaluarea performantelor proiectului de dezvoltare in raport cu o serie de
obiective de protectia mediului. Trebuie mentionat ca un obiectiv reprezinta un angajament
definit mai mult sau mai putin general a ceea ce se doreste a se obtine. In vederea realizarii
unui obiectiv, sunt necesare actiuni concrete, care, in conformitate cu procedurile de
planificare, sunt denumite tinte. Pentru a surprinde si cuantifica progresele in implementarea
actiunilor, in realizarea tintelor si, in final, in atingerea obiectivelor, se utilizeaza anumiti
indicatori. Indicatorii sunt de fapt acele elemente care permit monitorizarea rezultatelor unui
plan. In capitolul de fata sunt prezentate obiectivele de mediu, tintele si indicatorii pentru planul
urbanistic analizat.
Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile de mediu nationale si ale
UE, precum si obiectivele de mediu stabilite la nivel local si regional in cadrul Planului Local de
Actiune pentru Mediu al judetului Ialomita .
Obiectivele sunt focalizate pe factorii sau aspectele de mediu asupra carora proiectul de
dezvoltare propus poate exercita un impact semnificativ.
In ceea ce priveste tintele, acestea constituie de fapt prevederile planului privind
reducerea impactului asupra mediului. Deoarece in cazul planului supus evaluarii de mediu,
masurile privind reducerea impactului asupra fiecarui factor/aspect de mediu, constituind tintele
pentru atingerea obiectivelor de mediu propuse sunt numeroase, s-a optat ca obiectivele sa fie
clasificate in doua categorii:
− Obiective strategice de mediu, reprezentand obiectivele stabilite la nivel national,
comunitar sau international;
− Obiective specifice de mediu, reprezentand obiectivele relevante pentru plan, derivate
din obiectivele strategice, precum si obiectivele stabilite la nivel local si regional.
Tintele sunt prezentate ca sinteze ale masurilor detaliate de reducere/eliminare a
impactului asupra mediului prevazute in cadrul planului de amenajare.
Indicatorii au fost identificati astfel incat sa permita elaborarea propunerilor privind
monitorizarea efectelor implementarii planului.
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Tintele si indicatorii s-au stabilit pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv pentru
fiecare factor/aspect de mediu luat in considerare. Acestea, impreuna cu obiectivele
caracteristice, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
5.2

Modul

de

indeplinire

a

obiectivelor

de

protectie

a

mediului
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Factor de mediu
APA

AER

SOL/UTILIZAREA
TERENURILOR

POPULATIA

Obiective specifice de mediu
Obiective PUG
 Directiva privind calitatea apei  Extinderea
sistemului
de
destinate consumului uman 98/83/CE, alimentare cu apa;
avand ca principal obiectiv protejarea  extinderea sistemului centralizat
sanatatii populatiei de efectele oricarui de canaliazare prevazut cu statie de
tip de contaminare a apei destinate epurare.
consumului uman;
 Directiva privind epurarea
apelor uzate urbane 91/271/CEE, cu
privire la protejarea mediului impotriva
efectelor negative ale evacuarilor de
ape uzate;
 Directiva
privind
protectia
apelor impotriva poluarii cu nitrati din
surse agricole 91/676/CEE;
 Directiva
96/62/CEE,
privind  Mentinerea
si
intretinerea
evaluarea si managementul calitatii spatiilor verzi existente si realizarea
aerului, avand ca scop evaluarea de noi suprafete de spatii verzi ;
calitatii aerului inconjurator;
 Imbunatatirea
legaturilor
 Respectarea prevederilor OUG carosabile in localitate - modernizare
114/2008, respectiv alocarea a drumuri principale si secundare.
26mp spatiu verde/cap de locuitor.

Directiva cadru 75/442/CEE, privind  Asigurarea unui management
deseurile;
corespunzator al deseurilor;
Directiva
1999/31/CEE
privind  Delimitarea zonei cu riscuri
depozitarea deseurilor;
naturale. Instituirea interdictiei de
construire in zonele cu risc.

Cresterea numarului locurilor de
numca ;
Creearea conditiilor pentru dezvoltarea



Dezvoltarea
economice;

activitatilor
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Tinte
Indicatorii de calitate
ai
apelor
uzate
epurate in statiile de
epurare vor trebui sa
respecte
limitele
impuse
in
NTPA
001/2002;

Indicatori
pH, CBO5, CCOCr,
materii in suspensie,
detergenti
sintetici,
etc.

In toate etapele de
implementare
a
obiectivelor
planului
se
vor
respecta
prevederile In toate
etapele
de
implementare
a
obiectivelor
planului
se
vor
respecta
prevederile
STAS12574/87,
Pe
perioada
de
implementarea
a
obiectivelor PUG se
vor limita suprafetele
decopertate;
Respectarea
prevederilor
de
gospodarire a apelor
si control al eroziunii;
Implementarea
prevederilor
Masuri si initiative
pentru
crestrea
economica a zonei

Emisii de poluanti
specifici: Nox, NO2,
pulberi, CO, etc.

Indicatori
specifici
pentru
calitatea
solului
si
starea
terenurilor.

Numarul de locuri de
munca create;
Numarul de unitati
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economica a zonei.

MANAGEMENTUL
DESEURILOR

ZGOMOT
VIBRATII

SI

BIODIVERSITATEA,
FLORA SI FAUNA

PATRIMONIU
CULTURAL,
ARHITECTONIC SI
ARHEOLOGIC

SANATATEA
UMANA

PEISAJ

VALORI
MATERIALE

Respectarea
legislatiei
privind  Asigurarea unui management
colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzator al deseurilor;
deseurilor.

Respectarea limitelor admise pentru  Modernizarea
infrastructurii
zgomote si vibratii, STAS 10099-88.
rutiere;
Protejarea receptorilor sensibili la
vibratii.
Respectarea legislatiei cu privire la  Extinderea intravilanului cu 428,41
ariile protejate
ha, nu se va suprapune peste Siturile
Natura 2000.

Legea 5/2000 – sectiunea a III a –  Va fi intituita zona de protectie
zone protejate;
necesara care sa asigure
OUG 195 /2005 – mentinerea si
conservarea integrata a
protejarea monumentelor istorice
monumentelor istorice .
 Extinderea
sistemului
de
Mentinerea calitatii factorilor de mediu alimentare cu apa;
sub valorile limita legale pentru  Extinderea sistemului centralizat
protectia sanatatii populatiei
de canaliazare prevazut cu statie de
epurare.
Respectarea OUG 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare,
respectiv
mentinerea
fondului
peisagistic, refacearea peisagistica a
zonelor de interes turistic.
Utilizarea in mare parte a materialelor
locale (lemn, agregate minerale),

Prezentul PUG contine actiuni care
vor
fi
intreprinse
respectand
regulamentele Generale si Locale de
Urbanism, care contin elemente
pentru incadrarea in peisaj a
obiectivelor.
 Extinderea retelei de energie
electrica;
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prin
stimularea
implementarii
anumitor proiecte.
Implementarea
obiectivelor
privind
modul de gestionare
al deseurilor, precum
si
reducerea/eliminarea
efectelor
acestora
asupra mediului.
Reducerea
zgomotelor
si
vibratiilor in zonele
sensibile
Minimizarea efectelor
asupra biodiversitatii
in
perioada
de
implementare
a
obiectivelor planului.

economice/comerciale
aparute
recent
in
zona.
Tipuri
de
deseuri
conform
HG
856/2002. Cantitati de
deseuri.

Protejarea
si
conservarea
patrimoniului cultural,
arheologic
si
arhitectonic.
Implementarea
prevederilor planului
de
management
social si de mediu;

Actiuni din cadrul
Planului
de
management
al
patrimoniului cultural.

Minimizarea
impactului
peisajului

Nivel de zgomot :
Limita incintei:< 56 dB
Zone de locuit: < 50
dB
Modificari
ale
suprafetelor
habitatelor si speciilor.

Numarul de vizite la
serviciile medicale;
Indicatorii
specifici
pentru
calitatea
factorilor de mediu.
-

asupra

Implementarea
obiectivelor
planului

Tipuri si cantitati de
materiale
locale
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pentru
reducerea
costurilor
impactului generat de transport.
Protejarea propietatii.

FACTORI
CLIMATICI

si

Reducerea emisiilor de CO2 de la
sursele stationare si mobile

 Extinderea
sistemului
de
alimentare cu apa;
 Extinderea sistemului centralizat
de canaliazare prevazut cu statie
de epurare.
 Modernizarea infrastructurii rutiere

___________________________________________________________________________

utilizind pe cat posibil
reseursele
locale
existente.

utilizate.

Implemntarea
obiectivelor
planului
se va realiza folosind
masini/utilaje
dotate
cu motoare cu emisii
reduse de poluanti.

Raportarea inventarul
anual privind emisiile
de
poluanti
in
atmosfera
la
solicitarea autoritatilor
competente conform
Ordinului
nr.
3299/28.08.2012
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CAPITOLUL 6
POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE

ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL

IMPLEMENTARII PUG
Conform cerintelor HG 1076/2004, in cazul analizei unui plan sau program, trebuie
evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia.
Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si evaluarea efectelor generate de
punerea in aplicare a respectivului plan sau program.
6.1. Metodologia de evaluare utilizata
Evaluarea a fost efectuata tinand cont de criteriile recomandate prin HG 1076/2004
anexa 1 , pentru cuantificarea nivelului prognozat al efectelor s-au avut in vedere atat efectele
directe cat si secundare, cumulative sau sinergice. S-a tinut cont si de durata prognozata a
acestora-pe termen scut, mediu sau lung.
Principiul de baza luat in considerare in determinarea potentialelor efecte asupra
factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor planului in raport cu
obiectivele de mediu.
Cat priveste evaluarea efectului asupra mediului datorat implementarii obiectivelor
prevazute de prezentul PUG, nu s-a

analizat evaluarea efectelor datorate

fazelor

de

executie.
Efectele asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor
santierelor, cu implicatii cu arie redusa de manifestare, de scurta durata si de intensitate
redusa asupra componentelor mediului, in conditiile respectarii disciplinei de lucru.
Posibilele efecte negative asupra factorilor de mediu sunt reversibile, se manifesta pe
perioada lucrarilor si pot fi diminuate sau chiar eliminate prin adoptarea unor masuri
corespunzatoare. Posibilele efecte vor fi analizate detaliat in cadrul studiilor de impact pe
fiecare lucrare in parte conform legislatiei de mediu in vigoare.
Se considera ca geosistemele posibil afectate (in special apa, aer, sol, componenta
vie, populatia din zona) vor reveni la parametrii normali de functionare la terminarea lucrarilor
de executie. Avand in vedere topografia si conformatia terenului, nu se estimeaza aparitia
unor dezechilibre majore sau a unor factori de risc natural suplimentari ca urmare a
activitatilor de santier.
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Evaluarea consta in acordarea unor note de bonitate pentru fiecare forma de efect
pozitiv sau negativ , identificata, utilizand urmatoarea scara:
+2 efect pozitiv semnificativ
+1 efect pozitiv nesemnificativ
0 – efect neutru
-1 efect negativ minor
-2 impact negativ semnificativ
6.2. Evaluarea obiectivelor propuse prin PUG
Principalele obiective propuse prin PUG comuna Dridu ce ar putea genera un potential
efect asupra mediului sunt:












O1 – Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 428,41 ha;
O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor;
O3 - Extinderea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate;
O4 – Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatii;
O5- Extinderea retelei de energie electrica;
O6- Realizare retea de distributie gaze naturale;

Obiectivul O1 Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 428,41 ha
Factor

de

Obiective de mediu

Nivel

Justificarea incadrarii

Aer

OR1 Imbunatatirea calitatii aerului

0

Nici un efect

Apa

OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

0

Nici un efect

-1

Efcet

mediu

de suprafata si subterane
Sol

OR3 Imbunatatirea calitatii solului

negativ

minor

datorita schimbarii tipului
de folosinta a terenului
Biodiversitatea

OR4 Protejarea si imbunatatirea

0

Nici un efect

conditiilor si functiilor ecosistemelor
terestra si acvatice
Cresterea
Sanatatea

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii

+1

confort

gradului
prin

de

marirea
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populatiei

spatiului de locuit pe cap
de locuitor.

Mediu social si

OR6 Dezvoltarea sistemului de

economic

infrastructura rutiera si utilitati

+1

Efect

pozitiv-prin

extinderea
se

intravilanului

extinde

si

infrastructura rutiera si
utilitatile
TOTAL

+1

Obiectivul O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor
Factor

de

Obiective de mediu

Nivel

Justificarea incadrarii

+1

Efect

mediu
Aer

OR1

Imbunatatirea

calitatii

aerului

pozitiv

datorat

reducerii emisiilor de gaze si
pulberi

Apa

OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

+1

de suprafata si subterane

Efect

pozitiv

datorat

realizarii sistemelor de rigole
pentru

colectarea

apelor

pluviale
Nici un efect
Sol

OR3 Imbunatatirea calitatii solului

0

Biodiversitatea

OR4 Protejarea si imbunatatirea

0

Nici un efect.
conditiilor

si

functiilor

ecosistemelor terestra si acvatice
impotriva degradarii, fragmentarii
si defrisarii
Efect
Sanatatea

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii

+1

populatiei

pozitiv

datorat

confortului

deplasarilor

posibiltate

mai

facila

si
de

comunicare
Mediu social si

OR6 Dezvoltarea sistemului de

economic

infrastructura rutiera si utilitati

+1

Efect

pozitiv

datorat

posibilitatilor de dezvoltare
ale

orasului,

accesibilitatii
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rapide in zona.
TOTAL

4

Obiectivul O3 –Extinderea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate
Factor

de

Obiective de mediu

Nivel

Justificarea incadrarii

mediu
Nici un efect
Aer

OR1

Imbunatatirea

calitatii

0

aerului
Apa

OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

+2

de suprafata si subterane

Efect

pozitiv

realizarii

unor

igiena

si

datorita
conditii

de

confort

corespunzator;desfiintarea
puturilor

absorbante

interzicerea

;

oricaror

deversari

necontrolate

de

ape

uzate;respectarea

legislatiei in vigoare privind
evacuarea in emisar
Efect
Sol

OR3 Imbunatatirea calitatii solului

+1

pozitiv

datorita

desfiintarii
absorbante
oricaror

puturilor
;

interzicerea
deversari

necontrolate de ape uzate,
reziduuri sau depuneri de
deseuri in cursurile de apa si
pe malurile acestora;
Nici un efect
Biodiversitatea

OR4 Protejarea si imbunatatirea
conditiilor

si

0

functiilor

ecosistemelor terestra si acvatice
impotriva degradarii, fragmentarii
si defrisarii
Efect pozitiv datorita
Sanatatea

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii

+2

imbunatatirii

confortului

si
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populatiei

igienei

Mediu social si

OR6 Dezvoltarea sistemului de

economic

infrastructura rutiera si utilitati

+1

Efect

pozitiv

datorat

posibilitatilor de dezvoltare
ale orasului,

TOTAL

6

Obiectivul O4- Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatii;
Factor

de

Obiective de mediu

Nivel

Justificarea incadrarii

Aer

OR1 Imbunatatirea calitatii aerului

0

Nici un efect

Apa

OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

+2

Efect

mediu

de suprafata si subterane

pozitiv

datorita

gestionarii
corespunzatoare

a

resurselor naturale
Sol

OR3 Imbunatatirea calitatii solului

0

. Nici un efect

Biodiversitatea

OR4 Protejarea si imbunatatirea

0

Nici

un

efect

conditiilor si functiilor ecosistemelor

,implementarea

terestra

obiectivului nu presupune

si

acvatice

impotriva

degradarii, fragmentarii si defrisarii

modificarea

unor

suprafete impadurite, sau
modificarea
speciilor

compozitiei

In zona nu au

fost identificate specii si
habitate

ale

speciilor

incluse in Cartea Rosie
Efect pozitiv datorita
Sanatatea

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii

+2

populatiei

igienei

Mediu social si

OR6 Dezvoltarea sistemului de

economic

infrastructura rutiera si utilitati

TOTAL

imbunatatirii confortului si

0

Nici un efect

4
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Obiectivul O5- Extinderea retelei de energie electrica
Factor

de

Obiective de mediu

Nivel

Justificarea incadrarii

Aer

OR1 Imbunatatirea calitatii aerului

0

Nici un efect

Apa

OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

0

Nici un efect

+1

Efect

mediu

de suprafata si subterane
Sol

OR3 Imbunatatirea calitatii solului

pozitiv

inlocuirea

retelelor

electricitate

care

prin
de
au

tranformatori vechi.
Biodiversitatea

OR4 Protejarea si imbunatatirea

0

Nici un efect

conditiilor si functiilor ecosistemelor
terestra

si

acvatice

impotriva

degradarii, fragmentarii si defrisarii
Nici un efect
Sanatatea

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii

0

Mediu social si

OR6 Dezvoltarea sistemului de

0

economic

infrastructura rutiera si utilitati

populatiei

TOTAL

Nici un efect

1

O6- Realizare retea de distributie gaze naturale
Factor

de

Obiective de mediu

Nivel

Justificarea incadrarii

OR1 Imbunatatirea calitatii aerului

+1

Efect

mediu
Aer

pozitiv,calitatea

aerului in zona se va
imbunatatii

, cresterea

gradului de confort
Apa

OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

0

Nici un efect

de suprafata si subterane
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Sol

OR3 Imbunatatirea calitatii solului

0

Nici un efect

Biodiversitatea

OR4 Protejarea si imbunatatirea

0

Nici un efect

conditiilor si functiilor ecosistemelor
terestra

si

acvatice

impotriva

degradarii, fragmentarii si defrisarii
Nici un efect
Sanatatea

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii

0

Mediu social si

OR6 Dezvoltarea sistemului de

+1

economic

infrastructura rutiera si utilitati

populatiei
Efect

pozitiv,

datorita

posibilitatii de dezvoltare
economica si sociala pe
viitor a orasului

TOTAL

+2

6.3 Evaluarea efectelor de mediu cumulative

ale obiectivelor propuse prin

asupra asupra obiectivelor de mediu relevante
Evaluarea efectului cumulativ al implementarii obiectivelor PUG comuna Dridu s-a
realizat pe baza insumarii punctajului acordat pentru fiecare obiectiv relevant asupra
obiectivelor de mediu.

OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

OR6

TOTAL

O1

0

0

-1

0

1

1

1

O2

1

1

0

0

1

1

4

O3

0

2

1

0

2

1

6

O4

0

2

0

0

2

0

4

O5

0

0

1

0

0

0

1

O6

1

0

0

0

0

1

2

TOTAL

2

5

1

0

6

4
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Din evaluarea cumulativa reiese un efect pozitiv asupra obiectivelor de mediu, ceea ce
va asigura respectarea standardelor de mediu.
Imaginea de ansamblu a impactului generat de acest plan este prezentata in figura de
mai jos:

dezvoltarea infrastructurii
imbunatatirea calitatii vietii
protejarea ecosistemelor
terestre si acvatice
imbunatatirea calitatii
solului
imbunatatirea calitatii
apelor
imbunatatirea calitatii
aerului

0

1

2

3

4

5

6

7

Evaluarea globala a efectelor generat de implementarea PUG
Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului
genereaza un efect preponderent pozitiv.
Implementarea obiectivelor propuse prin

PUG va contribui in principal la limitarea

poluarii apelor de suprafata si subterane, la dezvoltarea infrastructurii, la imbunatatirea
calitatii aerului . Se va reduce gradul de poluare al apelor de suprafata si subterane si al
solului datorita realizarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare, a alimentarii cu gaze
naturale cat si datorita gestionarii corespunzatoare a deseurilor.
Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al
biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in
schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi
locuinte.
Extinderea sistemului de canalizare are un efect negativ nesemnificativ in timpul
realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot ridica
la saparea santurilor. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va
ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele
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uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele
uzate nu mai ajung in panza freatica.

Impactul

asupra

mediului

socio-economic

este

pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Dridu.
Impactul extinderii sistemului de alimentare cu apa si realizarii sistemului de
alimentare cu gaze naturale este similar celui al realizarii sistemului de canalizare si
epurare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar
acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului
se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea
conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socioeconomic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei Dridu.
Majoritatea amplasamentelor se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte
putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de
desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile
initiale.
Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de
realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.
Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni
la starea initiala.
Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al comunei Dridu pe
termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu
adoptate de legislatie pe factori de mediu.
CAPITOLUL 7
EFECTE

SEMNIFICATIVE

ASUPRA

MEDIULUI

IN

CONTEXT

TRANSFRONTIERA
Nu este cazul.
CAPITOLUL 8
MASURI DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARE A EFECTELOR
ADVERSE REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA PUG-ULUI
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Cu toate ca din analiza evaluarii obiectivelor PUG comuna Dridu ,rezulta un efect pozitiv
asupra factorilor de mediu ceea ce inseamna respectarea tintelor propuse in politicile de
mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu, este necesar sa se stabileasca masuri
pentru intarirea efectelor pozitive si prevenirea efectelor adverse asupra factorilor de mediu
:aer, apa, sol.
In cazul zonarii teritoriale este necesar ca destinatia terenurilor sa fie respectata, asa
cum a fost indicat in plan. Consiliului Local ii revine obligatia respectarii destinatiei terenurilor,
mai ales in problemele privitoare la interdictiile de construire temporare si permanente, a
culoarelor si terenurilor destinate dezvoltarii infrastructurii de servicii, a zonelor cu riscuri
naturale, a zonelor de protectie sanitara cu regim sever. Dupa aprobare, planul avand
caracter legislativ local in problemele dezvoltarii urbane este necesar sa se respecte
separarea zonei de locuit si activitati complementare de activitatile economice. Administratia
publica locala trebuie sa respecte destinatia zonei iar la eliberarea Certificatelor de urbanism
sa specifice regimul juridic si tehnic al terenurilor. De asemenea, se va solicita, in scris, ca
pentru orice propunere de dezvoltare economica sa se elibereze acord de mediu de institutiile
abilitate prin lege.
In cazul concret al implementarii prevederilor din PUG comuna Dridu se recomanda
urmatoarele masuri de prevenire si reducere a efectelor aplicarii proiectului.
8.1 Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului
Obiectivele prevazute in PUG, necesare dezvoltarii localitatii, ar putea afecta calitatea
acestuia, in faza de executie a lucrarilor pentru: executarea lucrarilor de constructii,
reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa, realizarea retelei de canalizare si a
statiei de epurare. Ca masuri de protejare a calitatii aerului se prevad:

 Pe toata perioada modernizarii retelei rutiere, sau a executiei de constructii de noi

obiective se vor lua masuri pentru a diminua , pana la eliminare a emisiilor de pulberi,
zgomot sau vibratii; materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa
se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; se vor lua
masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor
de acces.

 Platformele si containerele de depozitare temporara a deseurilor trebuie mentinute in

stare buna, in conditii de curatenie si ordine;
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 Trebuie respectat programul prevazut in contractul cu operatorul de salubritate, de
ridicare a deseurilor menajere si a celor valorificabile;

 In timpul iernii vor fi luate masuri speciale pentru a mentine drumurile de acces la

containere.

 Valoarea concentratiilor de poluanti va trebui sa se situeze sub limitele prevazute de

STAS 12574/87 si Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferica si Normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare.
8.2 Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei
Prin implementarea obiectivelor propuse in PUG efectele asupra resurselor de apa vor fi
exclusiv pozitive, ele contribuind la cresterea calitatii acestora.
Se recomanda

totusi masuri de prevenire cu privire la asigurarea protectiei calitatii

surselor de apa :

 instituirea zonelor de protectie sanitara in jurul surselor de apa potabila, conform

Legii apelor cu respectarea distantei de 50 m fata de posibilele surse de poluare a apei si
respectarea prevederilor H.G. 930/2005 – Norme speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara si hidrologica.;

 interzicerea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa;

 interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate, reziduuri si depuneri de
deseuri in cursurile de apa si pe malurile acestora ;

 in timpul executarii lucrarilor de constructii se va interzice depozitarea materialelor pe

malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora ;

 deseurile rezultate in timpul lucrarilor de constructii vor fi gestionate cu respectarea

legislatiei in vigoare;

 exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare in momentul punerii in functiune;

 monitorizarea apelor uzate pentru un control strict al calitatii apelor uzate epurate

evacuate din statia de epurare astfel incat sa se incadreze in limitele impuse de NTPA
001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
orasenesti isi industriale la evacuarea in receptori naturali ;

 se va implementa un sistem de verificare periodica a integritatii sistemelor de

canalizare ;
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8.3 Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului
Impactul direct asupra solului se va manifesta prin ocuparea acestuia cu constructiile
necesare implementarii obiectivelor ce au generat PUG.
Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructii se vor produce modificari structurale ale
profilului de sol ca urmare a sapaturilor si excavatiilor, insa proiectele ulterioare de
implementare a obiectivelor vor avea in vedere o serie de masuri compensatorii pentru
protectia solului si subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi:

 utilizarea la maximum a traseelor drumurilor actuale, concomitent cu respectarea
conditionarilor pentru drumurile noi de acces,

 utilizarea unor tehnologii avansate de construire;

 lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu
mijloace tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol;

 se va urmari executarea si exploatarea corecta a foselor existente prin vidanjarea lor
periodica , acestea urmand sa fie dezafectate odata cu racordarea tuturor gospodariilor la
sistemul centralizat de canalizare;

 refacerea vegetatie prin reconstructia ecologica in zonele ocupate cu organizarea de
santier prin acoperirea cu strat de pamant vegetal si refacerea vegetatie specifice habitatelor
acolo unde va fi cazul;

 constructorul are obligatia sa mentina evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii,
tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. O parte a acestor deseuri,
respectiv cele provenite din excavatii, vor fi reciclate in umpluturi si nivelari ca material inert,
tinand cont de calitatea solului;
8.4. Masuri de prevenire si reducere a impactului asupra biodiversitatii
M suriăavândăcaracterăgeneral:ă

 Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin
Legea 49/20011.

 În cazul în care se modifică limitele siturilor este obligaţia autorităţilor publice locale să
consemneze noile limite în Planul Urbanistic General

 Orice plan sau proiect care are legătură directă ori nu este necesar pentru
managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod
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semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, va fi supus unei
evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale de interes comunitar din
teritoriul administrat, având în vedere obiectivele de conservare ale acestora;

 După avizarea planurilor de management, este obligatorie respectarea prevederilor
acestora şi a regulamentelor ce le însoţesc atât pentru custodele/administratorul ariilor
naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau
administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în
vecinătatea ariilor naturale protejate ( în cazul de faţă celor două situri comunitare).
M suriă pentruă reducereaă impactuluiă planuluiă asupraă obiectiveloră deă conservareă
aleă celoră dou ă situriă Naturaă 2000,ă înă etapaă deă implementareă sta ieiă deă epurareă şiă
canalului de scurgere(pentru acord de mediu)
-

Toate etapele lucrărilor se vor realiza

în conformitate

cu documentaţia tehnică

prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise

de instituţiile

de avizare;
-

Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată
perioada desfăşurării lucrărilor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA
4/1998

-

Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi
de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

-

În cazul scurgerilor accidentale este necesară remedierea suprafeţei afectată conform
normelor în vigoare;

-

Gestionarea deşeurilor tehnologice şi a celor menajere se va face conform legislaţiei în
vigoare, Legea nr.211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

Personalul ce implementează proiectele din plan trebuie să fie instruit cu privire la
protejarea speciilor de floră şi faună din zonă;

-

Se interzice arderea vegetaţiei uscate din zonă;
M suriă careă ină deă regulamentulă ariiloră protejateă deă careă autorit ileă publiceă

localeătrebuieăs ă in ăcont:

 Se vor conserva arborii izolaţi din extravilan, utilizaţi de păsările sălbatice pentru
cuiburi;
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 Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 privind
aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit
recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 Se vor evita culturile energetice(salcie energetică) în perimetrul limitrof siturilor;

 Se vor conserva toate zonele umede de pe suprafeţele înscrise în situri;

 Se va menţine un păşunat tradiţional (cu speciile, efectivele şi în perioadele
utilizate pe parcursul ultimelor decenii), animale aparţinând comunităţilor locale;
concesionarea păşunilor trebuie condiţionată de interzicerea arderii vegetaţiei
uscate

 Se interzice în zonele protejate utilizarea de fertilizatori pentru sporirea cantităţii
de masă furajeră şi a substanţelor fitosanitare pentru otrăvirea rozătoarelor;

 Este necesar reducerea numărului de câini hoinari ce pot afecta direct păsările
sălbatice, cuiburile şi juvenilii acestora;

 Se va colabora cu gestionarul fondului de vânătoare în vederea luării unor
măsuri la nivelul administraţiei locale pentru eliminarea fenomenelor de
braconaj;

 Exploatarea stufului se va realiza cu metode şi în perioadele admise. Este
interzisă arderea stufului şi a miriştilor.

 Conştientizarea comunităţii locale cu privire la protecţia păsărilor sălbatice şi a
faptului că sunt interzise:

 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată,

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau
ouălor din natură,

 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere,
de creştere şi de migraţie,

 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi

capturarea;
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 comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării

acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite
de la acestea, uşor de identificat,

 deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace motorizate generatoare de

zgomote.
Calendarulăimplement riiăm surilorădeăreducereăpropuse
Măsurile propuse pentru diminuarea impactului vor fi implementate pe parcursul
implementării PUG –ului, respectiv 10 ani. Responsabil pentru implementarea măsurilor de
diminuare a impactului şi monitorizarea celorlalte planuri ce se vor realiza pe teritoriul
localităţii este Primăria Comunei Dridu .
8.5. Patrimoniul cultural
Masuri suplimentare pentru valorificarea patrimoniului cultural local se pot concretiza
in:

 interventiile pentru repararea monumentelor se vor face numai dupa aprobarea

Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu si consultarea specialistilor pentru a nu
se compromite valoarea istorica si arhitecturala;

 elaborarea unor cerinte minime pentru aspectul arhitectural al constructiilor individuale,

cel putin in zonele adiacente monumentelor pentru a pune in evidenta valoarea acestora;

 constientizarea in randul populatiei a valorii obiectivelor de patrimoniu, necesitatea

pastrarii nealterate a starii fizice a monumentelor.
Zonele de protectie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studilor de
specialitate intocmite prin grija Directei monumentelor istorice in colaborare cu organele
specializate ale MLPAT, MAPPN si ale autoritatilor publice locale (Legea 41 / 1995).
Pana la efectuarea acestor studii, se impune zona de protectie fata de monumente,
astfel:
- intravilan pe o raza de 200,00 m;
- extravilan pe o raza de 500 m.
In conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
cu modificarile si completarile ulterioare, protejarea, administrarea, evidenta si clasarea, cat si
interventia asupra monumentul istoric, intra in atributiile administratiilor locale.
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CAPITOLUL 9
EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI OPTIME
Alternativa „zero” este luata in considerare ca element de referinta fata de care se
compara celelalte alternative.
Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt:
- pierderea oportunitatilor privind valorificarea urbana a unor terenuri disponibile 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;
-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.
In tabelul de mai jos se prezinta o comparatie a formelor de impact asupra mediului
corespunzatoare alternativei „zero”sau „nici o actiune”cu cele ale implementarii obiectivelor
PUG-ului .
Factor/aspect

Optiuni

Comentarii

de mediu

Alternativa zero

Implementarea proiectului

Calitatea apei

Conditiile actuale persista

Impact

pe

PUG-ul ofera beneficii

pe termen lung.

termen lung ca urmare a planurilor

semnificative pe termen

de gospodarire a apelor.

lung

pozitiv

semnificativ

comparativ

alternativa
lucrarile

zero,
de

cu
prin

echipare

tehnico-edilitara .
Calitatea

Conditiile actuale persista

Impact

pozitiv

aerului

pe termen lung.

aerului

generat

spatiilor

verzi,

asupra
de

calitatii

PUG-ul ofera beneficii

amenajarea

semnificative pe termen

modernizari

ale

retelelor stradale,
Sol/utilizarea

Mentinerea pe termen lung

Impact

negativ

terenului

a

datorita

schimbarii

conditiilor

actuale

utilizare agricola a solului.

de

lung

comparativ

cu

alternativa zero.
nesemnificativ
tipului

de

Implementarea
obiectivelor

PUG

folosinta a terenului introdus in

conduce la schimbarea

intravilan.

tipului de folosinta a
terenului
cont

,dar

ca,

intravilanului

tinand

extinderea
si
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constructia

de

noi

locuinte va conduce la
marirea

spatiului

locuit

pe

de

cap

de

locuitor,la

marirea

suprafatei de

spatiului

verde

pe

cap

locuitor,

de

acestea

conduc
cresterea
confort

implicit

la

gradului

de

a

populatiei,

astfel ca implementarea
acestui

obiectiv

este

considerata o necesitate
.
Proiectul ofera beneficii
pe

termen

lung

comparativ

cu

alternativa zero si prin
aplicarea

unui

sistem

eficient in gestionarea
deseurilor.
Aspecte

In prezent se resimte un

Proiectul propune investitii locale

Implementarea

social-

impact

asupra

semnificative, crearea de locuri de

obiectivelor

economice

locurilor de munca si a

munca, determinand imbunatatirea

aduce avantaje social

investitiilor.

conditiilor

economice semnificative

negativ

social

economice

pe

termen lung.

PUG

va

pe termen lung.
Proiectul ofera beneficii
pe

termen

lung

comparativ cu varianta
“zero”.
Infrastructura

Situatia

actuala

se

rutiera

mentine pe termen lung cu o

prevede:

infrastructura

Modernizarea

necorespunzatoare

va

din

Implementarea

obiectivelor

PUG

Imbunatatirea
infrastructurii rutiere va

si

extinderea

creste

siguranta

infrastructurii rutiere;

circulatiei in zona si va

punct de vedere tehnic si a

Asfaltarea sau pietruirea drumurilor

diminua

aspectelor de mediu.

din localitate.

atmosferica existenta.

poluarea

PUG-ul ofera beneficii
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pe termen mediu si lung
comparativ cu varianta
“zero”.

Zgomot

si

vibratii

Sursele

principale

influenteaza

care

Peste

intensitatea

nivelului

de

In PUG sunt prevazute

ambianta

zgomot existent se va suprapune

masuri

acustica in diferite sectoare

intensitatea nivelului de zgomot

tehnice

ale ariei analizate sunt:

generat de extinderea intravilanului.

management pentru a

-traficul rutier corespunzator

Datorita masurilor prevazute prin

nu se depasi nivelul

zonei;

plan,impactul generat de

admis

-activitati

specifice

asezarilor umane din zona.

zgomotul

aferent

activitatilor

si

de

conform

legislatiei in vigoare.

propuse va fi mentinut sub limitele
legale.

Sol/Utilizarea

Conditiile

terenului

de

interventie

Se valorifica oportunitatile

Prin

asupra terenurilor se vor

privind valorificarea urbana a unui

proiectului intreaga zona

mentine pe termen lung iar

teren disponibil in intravilan.

se va dezvolta conform

zona va continua sa se

Se va schimba aspectul zonei prin

destinatiei din PUG.

dezvolte

sistematizare urbanistica ce da un

Planul ofera beneficii pe

sistematizare

aspect placut peisajului.

termen lung comparativ

Urbanistica.

Se vor asigura masurile necesare

cu varianta “zero”.

fara

o

implementarea

pentru protejarea ariilor naturale.
Biodiversitate

Mentinerea situatiei actuale.

Planul

al

Din analiza posibilelor

implica

tipuri de impact pe care

introducerea in intravilan a unor

le poate induce planul

suprafete care fac parte din siturile

asupra obiectivelor de

Natura 2000 existente pe teritoriul

conservare pentru care

administrativ al comunei.

au

Comunei

Urbanistic
Dridu

General
nu

fost

siturile

desemnate

Natura

2000

rezulta

ca

implementarea PUG Dridu

nu

va

afecta

speciile sau habitatele
pentru

care

a

fost

instituit acesta, avand in
vedere

ca

obiectivele
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PUG nu se suprapun
peste limitele siturilor.
Peisaj

In situatia actuala exista

Sistematizarea urbana preva-

Implementarea

zone in care peisajul nu este

zuta in PUG va da zonei aspectul

proiectului va avea un

in

corespunzator, cu o infrastructura

impact pozitiv asupra

tehnico-edilitara corespunzatoare.

peisajului.

concordanta

incadrarea

in

cu
teritoriul

administrativ al localitatii.

Planul ofera beneficii pe

Aceste conditii vor persista

termen lung comparativ

pe

cu varianta “zero”.

termen

lung

iar

constructiile din incinta vor
continua sa se deterioreze,
conducand la o imagine
necorespunzatore.
Sanatatea

In urma analizarii situatiei

PUG-ul prevede:

Implementarea planului

populatiei

existente se impune:

Punerea extinderea sistemului de

va

Necesitatea

alimentare cu apa.

pozitiv asupra sanatatii

sistemelor centralizate de

Realizarea sistemului centralizat de

populatiei.

alimentare

canalizare ape uzate, dotat cu statie

Planul ofera beneficii pe

de

termen lung comparativ

realizarii
cu

apa

si

canalizare ape uzate;
Infrastructura

rutiera

necorespunzatoare calitativ.

epuare.Modernizarea

si

extinderea infrastructurii rutiere;

avea

un

impact

cu varianta “zero”

Asfaltarea sau pietruirea drumurilor
din localitate.

Varianta implementarii PUG 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;
- realizarea sistemului de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate si a celor pluviale;
-reglementarea interventiilor asupra imobilelor din centrul istoric;
-implementarea masurilor referitoare la gestionarea deseurilor;
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-crearea si asigurarea unor spatii 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;

CAPITOLUL 10
DIFICULTATI INTAMPINATE
Pe parcursul evaluarii de mediu pentru PUG comuna Dridu, judetul Ialomita, nu au fost
intampinate dificultati.
CAPITOLUL 11
MASURI

AVUTE

IN

VEDERE

PENTRU

MONITORIZAREA

EFECTELOR

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUG-ULUI
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, prevazute sau neprevazute.
Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci si cele indirecte, sinergice si
cumulative.
Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificata si utila daca
se are in vedere cuantificarea efectelor globale ale implementarii obiectivelor PUG.
Programul de monitorizare a implementarii PUG trebuie sa permita atat obtinerea si
inregistrarea informatiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale
implementarii, cat si identificarea eventualelor efecte adverse neprevazute (de ex. actiuni de
remediere ce pot fi intreprinse).
Programul de monitorizare a implementarii obiectivelor 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;
-de a se verifica daca sunt realizate masurile propuse pentru compensarea efectelor adverse
si intarirea efectelor pozitive, specificate in prezentul raport de mediu;
-identifica daca sunt necesare modificari ale planului in vederea reducerii efectelor asupra
mediului sau a optimizarii beneficiilor rezultate din implementarea acestuia.
Programul de monitorizare a implementarii obiectivelor PUG trebuie sa urmareasca:
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-Planul de monitorizare privind implementarea obiectivelor PUG;
-Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea obictivelor
PUG.
Conform prevederilor HG 1076/2004, art.27 indeplinirea programului de monitorizare a
efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului.
Pentru a monitoriza masura in care efectele pe care le are implementarea obiectivelor
PUG

asupra mediului, am propus indicatori de mediu pentru fiecare obiectiv de mediu

relevant.
Avand in vedere prevederile art. 18 din HG. 1076, autorul atestat al prezentului Raport
de Mediu, tinand cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG si de
rezultatele evaluarii potentialelor efecte asupra mediului datorate implementarii acestuia,
recomanda urmatoarele masuri de monitorizare:
Obiectivul relevant

Indicator

Frecventa

Responsabilitate

pentru mediu
1. Monitorizarea implementarii obiectivelor PUG
Crearea
unor

si

spatii

asigurarea

-Modul

de

buna

a suprafetelor de teren,

spre

(ha, %);

calitate,orientate

de

utilizare

utilizator, care joaca un

-Numar de cazuri de

rol important in conditiile

POT

de trai ale populatiei ca

schimbat

suma a tuturor spectelor

prevederile PUZ (nr.);

economice, tehnologice,

-Numar

sociale si ecologice:

de

-Respectarea POT, CUT;

pentru

-Respectarea

functiuni (Nr);

aliniamentului;

-Distante, inaltimi (m);

-Respectarea

si

la

Autoritatea administratiei
publice locale.

CUT

fata
de

Anual;

de

derogari

regulament
schimbari

in

regimului

de inaltime;
-Amenajarea

de

spatii

verzi;
Imbunatatirea

- Realizarea alimentarii

infrastructurii tehnice:

cu apa si evacuarii

Anual;

Autoritatea administratiei
publice locale.
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Realizarea

sistemeor

centralizate

de

apelor

uzate

la

toti

consumatorii din zona

alimentare cu apa si de

(instalatii si grad de

canalizare ape uzate;

acoperire sau numar

-Racordarea

consumatori)

constructiilor la reteua

-Numar de drumuri nou

publica de distributie a

construite

apei potabile;

modernizate

-Racordarea

(numar

constructiilor

accesul la proprietati

sau
sau

Km),

la reteua de
canalizare ape menajere;
-Asigurarea

scurgerii

apelor pluviale la
reteaua

colectoare

a

acestora;
-Imbunatatirea
infrastructurii de drumuri
II. Monitorizarea efectelor asupra mediului ale implementarii obiectivelor PUG
APA/ Asigurarea calitatii

Indicatori

apelor

calitate

in

uzate evacuate
sistemul

de

canalizare si in emisar.

de

-Monitorizarea se va realiza prin Sistemul National de

specifici

Supraveghere a calitatii Apelor ABA Buzau Ialomita -

uzate

Administratorul retelei de evacuare centralizata din

apelor
evacuate

in

zona.

sistemul de canalizare

Emisiile in apa trebuie monitorizate la nivel de

conform

operator conform cerintelor din autorizatia de mediu si

HG

188/2002

cu

completarile

raportate ABA Buzau Ialomita.

si

modificarile

ulterioare

prin HG

352/2005

(NTPA

002/2002,

NTPA 001/2002).
APA/

Indicatori de calitate

Asigurarea calitatii apei

conform

potabile

458/2002

Legii

modificata

DSP Ialomita
nr.
si

completata cu
Legea 311/2004
AER/Mentinerea

calitatii

-Indicatori de calitate

Inventarul emisiilor in cadrul Sistemului National de
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aerului inconjurator sub

privind

valorile limita prevazute

emisii

de normele in vigoare.

Ordinului 462/1993,

de operator conform cerintelor din autorizatia

-Verificarea

de mediu.

Programul

de

niveluri

de

conform

monitorizare a calitatii

implementarii

factorului de mediu AER

masurilor de protectie

va include urmatoarele

a factorului de mediu

actiuni:

aer.

-Monitorizarea

evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului.
-Emisiile in aer si nivelul trebuie monitorizate la nivel

calitatii

aerului in zona locuita
potential

afectata

investitia

de

analizata/

concentratii de poluanti in
aerul ambiental in zonele
populate.
ZGOMOT/

Indicatori

Reducerea

impactului

privind

nivelul de

operator conform cerintelor din autorizatia de mediu.

produs de zgomot

zgomot

si vibratii asupra

STAS

receptorilor sensibili

Ordinul MS 119/2014

Monitorizarea

Verificarea

nivelului

de zgomot in
zona

cu

Nivelul de zgomot trebuie monitorizat la nivel de

stabiliti

prin

10009-88

si

implementarii masurilor
receptori

de

protectie

sensibili

impotriva zgomotului

SANATATE /

Indicatori de calitate

Structuri teritoriale ale Institutului National de tatistica,

prevazuti in Ord. MS

Ministerul Sanatatii Publice, Garda Nationala de

sanatate a populatiei prin

119/2014.

Mediu, ABA Buzau Ialomita.

implementarea de masuri

-Indicatori de calitate

care sa vizeze asigurarea

pentru emisii si imisii

dotarilor

aer prevazuti

Ameliorarea

starii

edilitare

prevenirea

de

si

poluarii

in Ord. 462/1993,

datorita noxelor, inclusiv

-Indicatori de calitate

a poluarii fonice

privind

nivelul

de

zgomot

sabiliti

prin

STAS 10009-88
-Indicatori de calitate
privind
stabiliti

apa
prin

potabila
Legea
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458/2002 modificata si
completata cu legea
311/2004
-Indicatori de calitate
privind starea
de

apelor

suprafata stabiliti

prin Ord. 161/2003.

CAPITOLUL 12
REZUMAT NETEHNIC
INFORMATII GENERALE
Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Dridu, judetul
Ialomita.
Beneficiarul proiectului: Primaria comuneii Dridu, judetul Ialomita.
Elaboratorul atestat al raportului de mediu: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in
Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia

mediului la pozitia 163.

Proiectant general PUG: S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.
Situatia existenta. Localizare geografica si administrativa
Comuna se află în partea de nord-vest a județului Ialomita, pe malurile râului Ialomița,
aproape de confluența acestuia cu râul Prahova, în zona barajului Dridu, unde Ialomița
formează un lac de acumulare.
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Dridu este de 5672,51 ha.
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Dridu se ridică la
3551 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 când se înregistraseră
3765 locuitori.
Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati, care
reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel:
Activitati economice
-industria ialomiteana prin structura sa sectoriala specifica nu genereaza relatii de cooperare
sau de productie intense între centrele industriale.
-dependenta centrelor industriale de sursele de aprovizionare situate în proximitate geografica.
-populatie cu media de varsta ridicata; grad de scolarizare scazut.
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-insuficienta a potentialului uman, natural, touristic.
-procent mare de activi ocupati în agricultura – 62,9 %.
-infrastructura inca prea putin dezvoltata.
-scaderea numarului de salariati.
-scaderi ale investitiilor realizate.
-scaderi ale productiei in zona agricola.
Sectorul productive/activitati agricole
- Exces de umiditate stagnanta.
- Scaderea suprafetelor arabile.
- Scaderea numarului de bovine.
- Scaderea numarului de porcine.
Servicii
-insuficienta programelor speciale din educatia si formarea tinerilor.
-veniturile mici ale populatiei.
-sumele mici alocate dotarilor si procesului de invatamant .
-necorelarea unor dotari de invatamant cu specificul economic al judetului.
-acces limitat la informatii.
-lipsa de interes a tinerilor pentru continuarea studiilor.
-migrarea persoanelor cu studii superioare la oras.
-lipsa experientei administrative in conditiile unei economii descentralizate si insuficienta
serviciilor de specialitate caracteristice acestei administratii .
-nivelul scazut al vietii asociative si particiative a populatiei.
-lipsa parteneriatului si cooperarii la nivelul institutiilor si organismelor.
Circulatia.
-majoritatea drumuri sunt pietruite;
-la strazile din intravilan, profilul transversal este redus ;
-trotuare insuficiente si insuficiente treceri pietoni ;
-dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor meteorice insuficiente ;
-parcari si statii pentru transportul in comun insuficiente ;
-iluminat stradal si mobilier stradal specific insuficient ;
Aspecte critice privind desfasurarea circulatiei rutiere:
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-starea de viabilitate a strazilor este proasta in cea mai mare parte [cca 70% din lungimea
strazilor este cu imbracaminti din piatra;
-principalele intersectii sunt insuficient amenajate, aceasta implicand un studiu de detaliu;
-profiluri necorespunzatoare [in special al strazilor cu imbracaminti din piatra];
-statiile de transport comunale nu sunt dotate corespunzator;
Alimentarea cu apa
-necesitatea extinederii frontului de captare ;
-necesitatea extinderii retelei de alimentare cu apa pentru nonele nou introduce in intravilan.
Canalizarea si epurarea apelor uzate
-necesitatea exinderii retelei de canalizare pentru intreaga comuna ;
Alimentarea cu caldura
-dificultatea de aprovizionare cu combustibil solid: lemne si carbune avand in vedere ca in
judetul Ialomita nu exista exploatari forestiere sau de carbune ;
-costul ridicat si calitatea necorespunzatoare a combustibilului ;
-dificultati in aprovizionarea cu butelii de aragaz in perioada de iarna.
-costul ridicat pentru umplerea unei butelii, avand in vedere veniturile modeste ale locuitorilor ;
Principalele obiective propuse prin PUG comuna Dridu ce ar putea genera un potential
efect asupra mediului sunt:












O1 – Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 428,41 ha;
O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor;
O3 - Extinderea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate,
O4 – Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatii;
O5- Extinderea retelei de energie electrica;
O6- Realizare retea de distributie gaze naturale;

Evaluarea globala a efectelor generat de implementarea PUG
Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului
genereaza un efect preponderent pozitiv.
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Implementarea obiectivelor propuse prin

PUG va contribui in principal la limitarea

poluarii apelor de suprafata si subterane, la dezvoltarea infrastructurii, la imbunatatirea
calitatii aerului . Se va reduce gradul de poluare al apelor de suprafata si subterane si al
solului datorita realizarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare, a alimentarii cu gaze
naturale cat si datorita gestionarii corespunzatoare a deseurilor.
Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al
biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in
schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi
locuinte.
Extinderea sistemului de canalizare are un efect negativ nesemnificativ in timpul
realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot ridica
la saparea santurilor. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va
ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele
uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele
uzate nu mai ajung in panza freatica.

Impactul

asupra

mediului

socio-economic

este

pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Dridu.
Impactul extinderii sistemului de alimentare cu apa si realizarii sistemului de
alimentare cu gaze naturale este similar celui al realizarii sistemului de canalizare si
epurare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar
acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului
se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea
conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socioeconomic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei Dridu.
Majoritatea amplasamentelor se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte
putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de
desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile
initiale.
Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de
realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.
Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni
la starea initiala.
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Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al comunei Dridu pe
termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu
adoptate de legislatie pe factori de mediu.
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La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul
protectiei mediului:
• OUG 195/ 2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/29.06.2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 211/2011, privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri
si programe;
• Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004;
• Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei;
• Ordinul MAPPM nr.756 / 1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului;
• STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;
• STAS 10009/2017 – Acustica urbana;
• Ordinul MS nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei,
• Legea 426/2001 privind regimul deseurilor ;
• H.G. 349/2002 privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si
completata prin H.G. 899/2004;
• H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica.
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