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MEMORIU GENERAL 
 

 

1. INTRODUCERE 

1.1.DATE DE RECUNOASTERE A PUG:  

 

Denumirea lucrarii:  REACTUALIZARE PUG SI RLU, COMUNA TICHILESTI, 
JUDETUL BRAILA  

 
Beneficiar: UAT TICHILESTI, JUDETUL  BRAILA; 
 
Contract  nr:  782/25.02.2011 
 
Proiect  nr.:  25/2011 
  
Faza: PLAN URBANISTIC GENERAL 
 
Data elaborarii: REV AUGUST  2012 
 
 
1.2. OBIECTUL PUG: 

Planul Urbanistic General al comunei Tichilesti, ca documentatie tehnica de urbanism cu 
caracter de reglementare, are ca obiect directionarea si coordonarea amenajarii teritoriului, precum 
si dezvoltarea localitatilor componente pe termen scurt si mediu.  

Folosind ca metoda de lucru analiza interdisciplinara si multicriteriala a situatiei existente, 
Planul Urbanistic General scoate in evidenta disfunctionalitatile si prioritatile de interventie in 
teritoriu si propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului in conditiile respectarii dreptului 
de proprietate, promovarii interesului public si dezvoltarii durabile a comunei Tichilesti.  

 
Pe baza acestei orientari strategice, Planul Urbanistic General aferent se elaboreaza in 

vederea atingerii urmatoarelor scopuri:  
� Imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la 

infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;  
� Stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare 

urbanistica a comunei;  
� Utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;  
� Precizarea zonelor cu riscuri naturale si masurile de interventie;  
� Fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica;  
� Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de 

constructie;  
� Evidentierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii; 
� Corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului; 
� Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor 

 
Obiective:  
� Optimizarea relatiilor localitatii in teritoriul administrativ judetean; 
� Valorificarea potentialului natural, economic si uman; 
� Organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie; 
� Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan; 
� Stabilirea si delimitarea zonelor functionale; 
� Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire; 
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� Stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora; 
� Definirea si asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publica;  
� Evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan; 
� Stabilirea modului de utilizare  a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor; 
� Protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale;  
� Dezvoltarea echiparii edilitare.  

 
Zonele de extindere a intravilanului, propuse de Primaria comunei Tichilesti, discutate impreuna 
cu populatia, sunt repartizate pe trupuri, astfel: 
 -trup 1- sat Tichilesti 

•••• Terenuri propuse pentru locuinte individuale cu P, P+1: 
-terenul in suprafata de 0,24 ha, situat in partea de nord-est; 

  -terenurile in suprafata de : 0,48 ha + 0,60 ha + 4,37 ha + 1,61ha, situate in partea 
de vest; 

•••• Terenuri propuse pentru unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activitati 
productive agricole; servicii de interes general;  echipamente publice; spatii verzi; 

-terenurile in suprafata de: 4,14 ha + 3,50 ha+  1,55 ha+3,20 ha+ 5,17 ha, situate in 
partea de vest; 
 

 -trup 2- sat Albina 

•••• Terenuri propuse pentru locuinte individuale cu P, P+1: 
-terenul in suprafata de 0,32 ha, situat in partea de nord; 

    -terenurile  in suprafata de 0,59 ha+4,12 ha situate in partea de sud-vest; 
•••• Terenuri propuse pentru unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activitati 

productive agricole; servicii de interes general;  echipamente publice; spatii verzi; 
-terenul in suprafata de 5,68 ha, situat in partea de nord-est; 
-terenul in suprafata de 4,55 ha, situat in partea de sud-est;  
-terenul in suprafata de 2, 06 ha, situat in partea de sud;  

•••• Terenuri propuse pentru cai de comunicatie rutiera (drum spre cimitir); 
-terenul in suprafata de 0,20 ha, situat in partea de vest; 
 

-trup 4- SC CANEURO SRL 

•••• Terenuri propuse pentru unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activitati 
productive agricole; servicii de interes general;  echipamente publice; spatii verzi; 
 -terenul in suprafata de 2,31 ha, situat in partea de est si sud; 

 
-trup 5- FERMA FORCYTYA 

•••• Terenuri propuse pentru unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activitati 
productive agricole; servicii de interes general;  echipamente publice; spatii verzi; 
 -terenul in suprafata de 0,32 ha+0,46 ha situat in partea de nord si est; 

 
-trup 9-statie de epurare petru comuna 

•••• Terenuri propuse pentru echipare tehnico-edilitara (statie de epurare); 
-terenul in suprafata de 0,32 ha, situat in partea de est; 
 

-trup 10-statie de epurare petru complex porci 

•••• Terenuri propuse pentru echipare tehnico-edilitara (statie de epurare); 
-terenul in suprafata de 0,54 ha, situat in partea de sud;  
 

Zonele de micsorare a intravilanului propuse de Primaria comunei Tichilesti si discutate 
impreuna cu populatia, sunt repartizate pe trupuri, astfel: 
 - trup 1- sat Tichilesti  

• Terenuri in zone cu locuinte: 
-terenul in suprafata de 0,28 ha (suprafata neconstruibila trecuta gresit in 
vechiul PUG) situat in partea de est; 
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-terenul in suprafata de 1,08 ha (zona de locuinte aferenta cuprinsa in 
vechiul PUG in intravilan si care, in ultimii ani, nu a prezentat interes pentru 
extindere) situat in partea de sud-vest; 

•••• Terenuri pentru unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activitati productive 
agricole; servicii de interes general;  echipamente publice; spatii verzi; 

-terenurile in suprafata de: 3,20 ha  +  3,67 ha + 0,38 ha, situate in partea de nord-
vest si sud; 

Propunerile de redare in circuitul agricol a acestor terenuri s-au facut din cauza 
micsorarii capacitatilor de productie in ceea ce priveste unitatile productive. 

 
-platforme deseuri (conform prevederilor legale in vigoare nu mai pot functiona) 

•••• Terenuri pentru gospodarie comunala; 
-terenurile in suprafata de 1,27 ha+0,42 ha, aferente sat Tichilesti si sat Albina ;  
 

 Suprafata totala propusa pentru extinderea intravilanului comunei se estimeaza la 46,33 ha, 
conform masuratorilor realizate pe suportul topografic, din care se scad suprafetele propuse a fi 
redate circuitului agricol, in suprafata de 10,33 ha, deci in final suprafata de extindere intravilan 
este de 36,03 ha. 

 
1.2.1. SOLICITARI ALE TEMEI PROGRAM 

Dezvoltarea urbanistica tine cont de aplicarea conceptului de dezvoltare durabila. Planul 
Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local Aferent (RLU) stabilesc raporturi favorabile intre 
nevoile umane si potentialul natural si antropic, in conditiile protejarii, reabilitarii, conservarii si 
punerii in valoare a patrimoniului natural si construit existent. 

La fundamentarea si elaborarea PUG se urmareste respectarea principiilor, orientarilor, 
obiectivelor si prevederilor documentelor internationale si continutul cadru specificat in 
reglementarea tehnica. 

Teritoriul administrativ are o suprafata de 6347,94 ha (cf. masuratori pe suport topografic) 
si cuprinde 2 sate: Tichilesti- resedinta de comuna si Albina-sat apartinator. 
 
      Realizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL si a REGULAMENTULUI LOCAL DE 
URBANISM in format DIGITAL poate fi preluat intr-un sistem informational geografic (GIS) cu 
aplicatii de vizualizare, analiza, scenarizare si tiparire planuri si raportare. 
 
      Elaborarea documentatiei de reactualizare PUG se poate realiza in trei faze distincte: 
 
          Faza I - realizarea unor studii de fundamentare, si anume: 
 

� -Actualizare si completare la teren(sc. 1:5000), precum si vectorizarea suportului 
topografic existent 

� -Studiu geotehnic 
� -Studiu de fundamentare privind dezvoltarea economica ce cuprinde:  

   -Structura teritoriului (elemente generale, relatii in teritoriu / reteaua de localitati, zone 
functionale);  
   -Structura socio – demografica (populatia, resursele umane);  
   -Structura activitatilor economice (activitati de tip industrial, constructii, agricultura, 
silvicultura, piscicultura, turism, alte unitati din domeniul serviciilor, dotari de invatamânt, dotari de sanatate, 
administrative, dotari de cultura, sport si agrement, investitii si performante in activitatile economice, 
reglementarea si controlul dezvoltarii in teritoriu a localitatilor); 
  - Analiza  swot; 
  - Axe prioritare de dezvoltare durabila 

- Bibliografie; 
 - Anexe. 

�   -Studiu de fundamentare privind dezvoltarea infrastructurii, ce cuprinde: 
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 - Infrastructuri tehnice-situatie exstenta (retele de transport-cai feroviare, cai rutiere, 
lucrari de arta, cai navigabile, cai aeriene, zona libera; gospodarirea apelor, alimentare cu energie electrica, 
alimentare cu energie termica, alimentare cu gaze naturale, retele de titei si produse petroliere, 
telecomunicatii, gestionarea deseurilor, hazarduri naturale); 

 -Disfunctionalitati privind circulatia si transporturile, alimentarea cu gaze naturale, 
produsele petroliere, alimentarea cu apa, transportul si distributia energiei electrice  

- Propuneri si concluzii;  
 - Analiza swot;  
 - Bibliografie; 
 - Anexe. 

� -Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica, ce cuprinde:  
-Nota metodica generala (obiectivele si limitele studiului, descrierea metodei si directiilor de 

cercetare, evidentierea surselor documentare, prezentarea echipei de cercetare); 
 -Analiza dezvoltarii teritoriului administrativ si a localitatilor (istoricul teritoriului 

administrative, evenimente istorice, prezente arheologice, evolutia statutului administrativ, militar, functional, 
evolutia structurii etnice si religioase, evolutia ocupatiilor populatiei, ocupatii traditionale persistente, evolutia 
tramei stradale si a parcelarului, evolutia fondului construit, tipologie si caracteristici, operatiuni urbanistice 
importante, concluzii referitoare la vechimea constructiilor, amenajarilor urbane si la evolutia urbanistica a 
localitatii); 

 -Identificarea valorilor de patrimoniu construit (identificarea constructiilor valoroase, 
identificarea amenajarilor valoroase, Identificarea spatiilor si perspectivelor valoroase, concluzii referitoare la 
elementele care necesita protectie si la natura acestora); 

 -Definirea si delimitarea zonelor construite protejate (zone construite protejate din 
teritoriul administrativ); 

 -Fisa istorica -teritoriul administrativ, localitatile; 
- Bibliografie; 
-Anexe. 

� -Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea mediului) face 
o analiza situatiei existente si aduce propuneri pentru imbunatatirea calitatii mediului. Cuprinde: 

� Probleme de mediu situatie existenta-disfunctionalitati 
   1.Cadrul natural - baza de sustinere a sistemului teritorial urban al comunei Tichilesti, comuna 

Tichilesti si teritoriul administrativ – situatia existenta, particularitatile structurale si litologie, potentialul 
geomorfologic si dinamica reliefului,  tipuri genetice de relief, disfunctionalitati morfodinamice si degradarea 
terenurilor prin procese geomorfologice actuale, resursele de apa, vulnerabilitati hidrice teritoriale, resursele 
de apa si caracteristicile lor, vulnerabilitatea la fenomene hidrologice cu caracter de risc, potentialul climatic 
si disfunctiile induse de fenomenele climatice externe, conditiile climatice, disfunctionalitatile de ordin 
climatic, conditii pedogeografice – favorabilitate si restrictivitate, masuri pedoameliorative, riscuri naturale,  
peisajul actual) 
 2. Zone verzi urbane si periurbane (vegetatia, zone verzi intravilane, zone verzi extravilane ) 

3. Arii naturale care adapostesc specii cu valoare deosebita (Lunca Dunarii, Parcul Natural Balta 
Mica a Brailei) 
 4. Evaluarea starii ecologice a Fluviului Dunarea (aspecte metodologice,  caracterizarea 
ecologica a sectorului de râu analizat, diversitatea comunitatilor de macronevertebrate – factori de biotop, 
concluzii) 
 5. Aspecte ale poluarii pe teritoriul comunei Tichilesti (factorul de mediu APA , sursele de 
poluare a apei, managementul apelor uzate, factorul de mediu AER, sursele de poluare a aerului existente in 
zona, potentiale efecte asupra factorului de mediu aer atmosferic, factorul de mediu SOL, caracterizarea 
solurilor, tipuri de culturi pe solul din comuna Tichilesti, surse de poluare a solului, geologia subsolului, 
biodiversitatea, efecte semnificative potentiale asupra mediului, monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementarii planului ) 
 

� Protectia mediului-propuneri pentru imbunatatirea calitatii mediului in contextul 
noului Plan Urbanistic General al comunei Tichilesti (optimizarea raporturilor om – mediu,  diminuarea 
riscurilor geomorfologice, prevenirea si diminuarea fenomenelor de risc hidrologic, raportul natural – antropic 
reliefat in tipologia peisajului, strategia de amenajare si dezvoltare a spatiului, etape si obietive care vizeaza 
cadrul natural, suprafete propuse ca arii naturale cu specii cu valoare deosebita, recomandari privind 
amenajarea eco - functionala a spatiilor verzi, propuneri pentru reducerea si controlul poluarii pe teritoriul 
administrativ al comunei Tichilesti) 
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� Zonarea masurilor pentru ameliorarea calitatii mediului pe teritoriul administrativ al 
comunei Tichilesti, Judetul Braila (Terasele Dunarii, Lunca Dunarii, perimetrul construit, concluzii) 
 
       Faza II - realizarea Planului Urbanistic General al comunei Tichilesti – jud.Braila – 
reactualizare si a Regulamentului Local Aferent (RLU) cu stabilirea unor raporturi optime intre 
necesitatile umane si potentialul natural/antropic si respectând conditiile protejarii, reabilitarii, 
conservarii si punerii in valoare a patrimoniului natural si construit. 
 
 Realizarea PUG si RLU se realizeaza etapizat, dupa cum urmeaza: 

-ANALIZA  SI DIAGNOZA SITUATIEI EXISTENTE; 
-PROPUNERI PUG SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, AFERENT PUG;  
-DOCUMENTATII  PENTRU OBTINEREA AVIZELOR. 
-PUG FINAL PRIN INTRODUCEREA MODIFICARILOR, CA URMARE A AVIZELOR  

 
      Elaborarea documentatiei PUG si RLU are in vedere o actualizare a elementelor principale 
legate de evolutia localitatii precum si respectarea principiilor, orientarilor, obiectivelor si 
prevederilor documentelor internationale. De asemenea se urmareste structurarea materialului 
specific, in conformitate cu ,,Ghid privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al PUG’’ si 
,, Ghid privind elaborarea si aprobarea RLU ’’ aprobate de MLPAT cu indicativele GPO 38 / 1999, 
respectiv GM - 007 / 2000 (Ordin B/N/1999 si Ordin 201 /N/2000). 
 
      Faza III - implementarea aplicatiei la nivelul unitatii administrativ - teritoriale, primaria 
comunei Tichilesti cu gestionarea bazei de date in format digital. 
      Planurile urbanistice generale constituie documentatiile care stabilesc obiectivele, actiunile si 
masurile de dezvoltare pe o perioada determinata, pe baza analizei multicriteriale a situatiei 
existente. Ele orienteaza aplicarea unor politici in scopul construirii si amenajarii teritoriului 
localitatilor, politici ce isi propun, intre altele, restabilirea dreptului de proprietate si statuarea unor 
noi relatii socio-economice in perioada de tranzitie spre economia de piata. 
      Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile stabilite de Ghidul privind metodologia 
de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic General – Indicativ G.P.O.38/1999 aprobat 
prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/10. 03.1999. 
      Comanda de proiectare Contract nr. 782/25.02.2011, solicita intocmirea documentatiei 
"Reactualizare Plan Urbanistic General” al comunei Tichilesti, judetul Braila. 
      Aceasta se realizeaza in conformitate cu H.G. 525 din iunie 1996 cu completarile ulterioiare 
care sta la baza elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si stabileste 
regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor aferente acestora. 
 
       TEMA PROGRAM a fost intocmita de Consiliul Local al comunei Tichilesti, ea fiind structurata, 
in principal, pe elementele de cadru continut ale metodologiei. 
    
        Aceasta cuprinde in principal referiri la: sursele de documentare, stadiul actual al 
dezvoltarii urbane cu precizari legate de relatii in teritoriu, potential economic, populatie, cai de 
comunicatie, zone functionale, probleme legate de mediu, echipare edilitara, disfunctionalitati, 
necesitati si optiuni ale populatiei. 

 In ceea ce priveste propunerile, in principal acestea vor fi realizate de proiectant pe baza 
datelor obtinute din colaborarea cu organismele administratiei publice locale si alti factori implicati 
in emiterea de acorduri si avize. 

Astfel, vor fi prezentate propunerile de organizare urbanistica, plecând de la urmatoarele 
premize: o evolutie posibila in functie de prioritati, o optimizare a relatiilor in teritoriu, dezvoltarea 
activitatilor economice, evolutia posibila a populatiei, organizarea circulatiei si a transporturilor, 
zonificarea functionala, stabilirea intravilanului propus, protectia mediului, fondul locuibil, institutii si 
servicii publice, spatii verzi, sportive, echiparea edilitara, reglementari, obiective de utilitate publica. 
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Toate elementele cuprinse in partea desenata, vor completa documentarea realizata de 
intocmitorii PUG. 
 
    In scopul detalierii si intaririi reglementarilor cuprinse in piesele desenate se elaboreaza 
Regulamentul local aferent P.U.G. Aici vor fi preluate toate prevederile cuprinse in 
documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, intocmite si aprobate conform 
Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996. 
       Regulamentul local de urbanism insoteste P.U.G. si cuprinde prescriptiile generale la nivelul 
intregului teritoriu precum si prescriptiile specifice la nivelul zonelor functionale, respectiv al 
Unitatilor Teritoriale de Referinta. 
          In final, documentatia va oferi administratiei locale: 

� o analiza sintetica a situatiei existente in teritoriul administrativ si a stadiului actual de 
urbanizare; 

� estimarea evolutiei potentialului uman, natural si economic al comunei, pe perioada de 5-10 ani, 
precum si indicarea modalitatilor prin care autoritatea locala si factorii politici pot influenta aceasta evolutie ; 

� propunerea de solutii privind structurarea, configurarea si dotarea tehnico-edilitara a  comunei 
Tichilesti ; 

� fundamentul tehnic si legal pentru intocmirea in continuare a planurilor urbanistice de zona, a 
planurilor urbanistice de detaliu, a studiilor de specialitate pe probleme restrânse precum si pentru 
autorizarea activitatii de constructii in teritoriu. 
          Prin aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local Urbanistic 
aferent, acestea vor deveni acte de autoritate ale administratiei locale, asigurând corelarea 
dezvoltarii urbanistice. Ele vor contine principalele directii, prioritati si reglementari in dezvoltarea 
localitatii precum si prevederile pentru principalele categorii de probleme, cu implicatii la nivelul 
localitatii. 
 
1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITATII, INITIAT SI 
APROBAT DE CONSILIUL LOCAL 

In lucrare s-a tinut cont de toate aprobarile date de Consiliul Local Tichilesti in ceea ce 
priveste Certificatele de Urbanism si autorizatiile de construire eliberate pâna la data executarii 
lucrarii si toate initiativele Consiliului Local pâna la aceasta data. 

 
1.2.3. EDITII ANTERIOARE ALE PUG, MODIFICARI SAU COMPLETARI NECESARE 

In studiu au fost luate in considerare urmatoarele: 
- Actualizarea perimetrelor localitatilor rurale ale comunei Tichilesti;  
- Procesele verbale de granituire ale teritoriului administrativ al comunei; 
- PUG elaborat anterior de S.C. I.P.PRODOMUS S.A. Braila, in anul 2004, avand piese 

scrise: 
-volumul I-Memoriu general, 
-volumul II- Regulament aferent planului urbanistic general 

si piese desenate: 
 -plansa 1 - „incadrare in teritoriul administrativ al comunei” 
 -plansa 2 - „situatia existenta(zonificare si disfunctionalitati) 
 -plansa 3 - „reglementari” 
 -plansa 4 - „obiective de utilitate publica(reglementari) 
 -plansa 5 - „proprietatea asupra terenurilor” 
 -plansa 6 - „incadrarea in teritoriul administrativ al judetului Braila” 
  

1.3. SURSE DOCUMENTARE    
        In vederea realizarii unei documentatii de calitate se impune cooperarea principalilor factori 
implicati: beneficiar - elaborator - organisme locale de administratie publica  interesate, in scopul 
cresterii calitative a vietii locuitorilor comunei.  

Sursele de documentare pentru PUG sunt urmatoarele: 
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1.3.1. STUDII SI PROIECTE ELABORATE ANTERIOR P.U.G. (LISTA) 

�  - Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2007-2013, comuna Tichilesti, 
judetul Braila”, realizata in colaborare cu PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE; 

� - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti, insusit de 
Consiliul Local Tichilesti prin Hotararea 6 din data de 26 februarie 2010. 

 
 1. 3. 2. STUDII DE FUNDAMENTARE INTOCMITE CONCOMITENT CU PUG (LISTA) 

� Reambulare topografica 
� Studiu geotehnic elaborat de SC SOLTEST SRL Braila, realizat in anul 2010; 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea economica - Studiu de fundamentare 

premergator elaborarii PUG comuna Tichilesti, judetul Braila, realizat in octombrie 2010; 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea infrastructurii, - Studiu de fundamentare 

premergator elaborarii PUG comuna Tichilesti, judetul Braila, realizat in octombrie 2010; 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica, - Studiu de fundamentare 

premergator elaborarii PUG comuna Tichilesti, judetul Braila, realizat in octombrie 2010; 
� Studiu privind factorii de mediu- Studiu de fundamentare premergator elaborarii  PUG 

comuna Tichilesti, judetul Braila, realizat in octombrie 2010; 
 

Ca surse de fundamentare pentru PUG au fost folosite si lucrari de alt profil, editate 
anterior, ale caror informatii nu si-au pierdut valabilitatea. 

 
1.3.3. DATE STATISTICE FURNIZATE DE COMISIA NATIONALA DE STATISTICA, SURSE 
JUDETENE SAU LOCALE 

-„Fisa localitatii ” - satele componente Tichilesti si Albina, care cuprinde date privind 
echiparea teritoriului, populatia, forta de munca, invatatmant, culte, cultura si arta, ocrotirea 
sanatatii, agricultura, telecomunicatii, diverse. 

-date cu caracter general furnizate de DUAT si Prefectura Braila. 
-date cu caracter statistic furnizate de DIRECTIA DE STATISTICA jud Braila 
-„Dezvoltarea comunelor din Romania-fundamentarea IDC si ghidul de utilizare” - in 

raportul INS, SAS, iulie 2009, autori: Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru. 
 

1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE IN DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA 
LOCALITATILOR 

� “Reabilitare camin cultural localitatea Tichilesti” - S.C. CONSTRUCT ACTIVE MEDIA 
S.R.L. Braila, 2007; 

� “Lucrari de intretinere a strazilor pietruite in localitatile albina si Tichilesti” - S.C. 
DRUMURI SI PODURI S.A. Braila, 2007; 

� "Lucrari electrice: montare 65 corpuri iluminat public 70W NA, revizii si reparatii 
inclusiv demontarea corpurilor vechi, in localitatea Tichilesti"-S.C. AMIRAS C&L 
IMPEX S.R.L., 2007; 

� "Extindere alimentare cu apa, comuna Tichilesti, judetul Braila"-S.C. PRO ACVA 
INSTAL S.R.L., 2008; 

� "Modernizare casa specialistului, comuna Tichilesti, judetul Braila"-S.C. EGERIA 
S.R.L., 2008; 

� "Lucrari de intretinere strazi pietruite in comuna Tichilesti" - S.C. ANVISOR TRANS 
SRL, 2008; 

� "Lucrari electrice-iluminat stradal" -S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., 2008; 
� "Nivelat si amenajat strazi cu autogrederul in localitatile Albina si Tichilesti"- S.C. 

ANVISOR TRANS SRL, 2008; 
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� "Centrala de gaze naturale"- S.C. PRICONS S.R.L., 2009; 
� "Fosa septica sala de sport in comuna Tichilesti, judetul Braila"- S.C. GRAFITTI 

CONSTRUCT S.R.L., 2009; 
� "Lucrari electrice-iluminat stradal" -S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., 2009; 
� "Lucrari de intretinere strazi pietruite in comuna Tichilesti, satele Albina si Tichilesti" 

- S.C. ANVISOR TRANS SRL, 2009; 
� "Inchiderea si ecologizarea platformelor de deseuri rurale in comuna Tichilesti" -S.C. 

AUTO BIM IMPEX S.R.L., 2009; 
� "Racord instalatii incalzire si instalatii sanitare-postul de politie, sat Albina, comuna 

Tichilesti, judetul Braila" -S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII S.R.L., 
2009; 

� "Reabilitarea dispensarului uman, comuna Tichilesti, judetul Braila"- S.C. ARCOSIM 
S.R.L., 2009; 

� "Infiintare retea alimentare cu gaze naturale" - S.C. CONSTRUCT P&G S.R.L., 2009; 
� "Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare, comuna Tichilesti, judetul 

Braila, prin concesionare" -S.C. BRAI-CATA S.R.L., 2009; 
� "Reabilitare drum comunal DC9, comuna Tichilesti, judetul Braila" - S.C. 

ECODRUMPO CONSULT S.R.. 2009 
� "Infiintare retea alimentare cu apa in satul Albina, comuna Tichilesti" - S.C. 

UNINSTAL S.R.L., 2010; 
� "Retea canalizare menajera si statie de epurare, comuna Tichilesti, judetul Braila" - 

S.C. PROVILL S.R.L., 2010; 
� "Placute numere gospodarii si placute denumire strazi" -S.C. ANVISOR TRANS SRL, 

2010; 
 
1.3.5. LEGISLATIE 

Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal- Reglementare 
tehnica, indicativ GM-010-2000 

Metodologie privind continutul-cadru al documentatiilor de urbanism in concordanta cu LEGEA nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul-Pr. 222/2001/ INCD URBANPROIECT 
Ghidul cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor 
locale de urbanism de catre consiliile locale, aprobat prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si 
amenajarii teritoriului nr. 80/N/1996 
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 
octombrie 2000 
Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea I – Retele de transport 
Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea II – Apa 
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea III – Zone protejate 
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea IV – Reteaua de localitati 
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea V – Zone de risc 
Legea nr. 190/2009 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a VIII – a – Zone turistice 
PATZ Galati- Braila- Tulcea, 2005 
Conventia Natiunilor Unite privind schimbarile climatice ratificata prin Legea nr. 24/1994 
European Regional / Spatial Planning Chapter ( Torremolinos ), Council of Europe - Strasbourg, 1983 
European Spatial Development Perspectives (Potsdam 1999) 
Principes directeurs pour le Developpement territorial durable du Continent European, CEMAT, (Hanovra 
2000) 
Agenda teritoriala a Uniunii Europene-(Leipzig, 2007)- Spre o Europa mai competitiva si durabila cu 
regiuni diverse- Leipzig, 25 mai 2007 
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritoriala România 2030-INCD URBANPROIECT2007- 2008 
Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013. 
Planul National Strategic 2007-2013 
Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud- Est 2007-2013  
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Strategia Nationala de Protectia Mediului – 2004-2025 
Planul National de Imbunatatiri funciare 2004 
Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii” (H.G. 1854/2005), 
Autoritatea Nationala pentru Turism, Baza de date 
Strategia de turism durabil a României 
Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 si Ghidul de aplicare al RGU, 
aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000; 
H.G. nr. 855 / 2001 privind modificarea H.G. 525 / 1996 privind aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism. 
Codul civil  
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 
ulterioare; 
Legea nr. 453 / 2001 privind modificarea si completarea Legii nr.50 / 1991; 
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare 
Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor 
Legea nr. 213 / 1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;  
Legea nr. 19 / 1998 – privind regimul concesiunilor; 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare 
Legea protectiei mediului nr. 137/1995, (mod.prin Legea nr.159/1999) cu modificarile ulterioare 
Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin legea nr. 
124/1995, cu modificarile ulterioare 
Legea nr. 82 / 1998 – pentru aprobarea O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
Ordin al ministrului transporturilor nr. 49 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si 
realizarea strazilor in localitatile urbane;  
Legea nr. 107 / 1996 – a apelor;  
Legea nr. 41 / 1995 – privind protectia patrimoniului national;  
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor 
privind mediul de viata al populatiei;  
OUG nr. 236/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 
faunei salbatice. 
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor urbane uzate; 
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. 
Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
Legea nr. 468/2003 – protejarea monumentelor istorice; 
Ordinul 2807 / 2003 – Norme metodologice de clasare a monumentelor istorice inclusiv lista ; 
Legea nr.378/2000   – privind protejarea siturilor arheologice; 
Legea nr. 114/ 1996 - legea locuintei; 
Legea 184/2001   – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; 
Legea nr. 106/1996  – Legea protectiei civile; 
Legea nr. 84/1996    – privind imbunatatirile funciare; 
Ordinul 195 / 2002 – codul rutier; 
O.G.R. nr. 147 / 1994 – privind apararea impotriva dezastrelor; 
Ordinul comun 1184/RT/09.2000 si M.L.P.A.T. nr. 201/N/0 /2000 Codul civil; 
Codul silvic. 
HG 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996 
NOT� DE FUNDAMENTARE la Hot�rârea Guvernului nr. 538/2011 pentru aprobarea Planului de  
management al Parcului Natural Balta Mic� a Br�ilei 
Hot�râre nr. 230 din 04/03/2003 privind delimitarea rezerva�iilor biosferei, parcurilor na�ionale �i parcurilor 
naturale �i constituirea administra�iilor acestora 
ORDIN Nr. 536 / 1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind  mediul de viata al 
populatiei 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic 
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Nota : La nivelul fiecarui capitol in parte este trecuta pe larg legislatia specifica. 
 

1.3.6. SUPORTUL TOPOGRAFIC AL PUG este realizat de firma SC AGROIMOBILIARA SRL 
Braila, in iulie 2010. 

 
 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 2.1. EVOLUTIE 
 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUTIA IN TIMP A UNITATII TERITORIAL-ADMINISTRATIVE CE 
FACE OBIECTUL PUG 

 
� Istoricul teritoriului administrativ 

Teritoriul administrativ al Comunei Tichilesti este in partea de est a judetului Braila, pe malul 
stang al Dunarii. Distanta fata de resedinta judetului este de aproximativ 18 km. Se invecineaza cu 
urmatoarele comune: Chiscani la nord, Traian la vest, Gropeni la sud si Marasu est. 

Din punct de vedere al satelor componente comuna este compusa din satele : Tichilesti si 
Albina, resedinta fiind Tichilesti, iar Albina fiind sat apartinator. 

In anul 1828 pe teritoriul actual al comunei apar trei sate: Tichilesti, Frumusica si Ciucea 
(actualul sat Albina). Odata cu infiintarea fostelor gospodarii agricole colective, satul Frumusica a 
disparut, ramanand cele doua sate care se afla si astazi in componenta comunei. 

Documente intocmite cu peste 200 de ani in urma consemneaza pentru prima data existenta 
satului Tichilesti pe locul unde se afla si in prezent. In anul 1783 ofiterul austriac, locotenentul Franz 
Mihanovici a facut o calatorie pe Dunare din ordinul imparatului Austriei, spre a intocmi un raport cu 
caracter militar. In raportul intocmit la sfarsitul calatoriei noteaza si existenta satului Tichilesti, 
precum si a satului Chiscani si Varsatura. 

O alta marturie a exitentei satului Tichilesti este harta Brailei, intocmita in anul 1789 de un 
grup de ofiteri austrieci care au efectuat in act de spionaj in raiaua Brailei, cand au intocmit si harta 
respectiva, printre cele 35 de sate cate avea raiaua, figureaza si satul Tichilesti. Harta se pastreaza 
in biblioteca nationala la Viena, sectia geografica si a fost redata si in documente romanesti. 

Cele doua documente austriece de la 1783 si 1789 care consemneaza existenta satului 
Tichilesti, nu inseamana ca satul a fost infiintat atunci, aparitia acestei asezari omenesti poate sa 
fi fost cu mult mai indepartata. 

Volumul "Schite istorice si administrative din orasul si judetul Braila", anul 1906, autor Nae 
Vasilescu, consemneaza urmatoarele: Originea comunei nu se cunoaste, se zice ca este infiintata de 
turci. In trecut se numea Frumusica. Aceasta ultima informatie este eronata, combatuta de catagrafia 
din 1828 care la sfarsitul dominatiei otomane, cand s-a infiintat Raiaua Brailei, consemneaza ambele 
sate: Tichilesti si Frumusica. Despre Frumusica se vorbeste si in anul 1831, in Indrumatorul Arhivelor 
Statului de la Braila, pag. 12 si in urmatorii ani din secolul al XIX. Contopirea celor doua sate s-a 
facut lent si in timp indelungat, disparand complet numele de Frumusica abia dupa primul razboi 
mondial. 

Spre sud-vest de Braila, la o departare de 12 km, pe DN 22 Braila-Slobozia, s-a asezat 
candva satul Ciucea, numit in prezent Albina. Numele nou semnifica trasaturile caracteristice al 
populatiei care il locuieste, iar numele vechi, spun unele documente, ca ar fi de origine turceasca si 
ca localitate ar fi infiintata de turci in perioada de dominatie otomana, insemnata de istorie intre anii 
1540-1828. 

Primul document care vorbeste despre satul Ciucea este catagrafia lui Grigore Taut de la 
1828. Si lucrarea Nae Vasilescu "Schite istorice si administrative din orasul si judetul Braila" 1906 - 
cuprindea urmatoarele insemnari "Satul este foarte vechi, nu se stie precis cand a fost infiintat. 
Numele sau este de origine turceasca". 

� Evenimente istorice 
Se pare ca satul Tichilesti, cat si confratii sai mai apropiati sau mai indepartati, au inscrisa 

data nasterii in lunga si intunecata dominatie otomana consemnata de istorie care a inceput la 1540 
si s-a sfarsit la 1828. Satul Tichilesti avea la acea vreme 42 de locuitori, un preot pe popa Iamandi, 
iar satul alaturat, Frumusica, avea 39 de locuitori. 
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In timpul Rascoalei din 1907, locuitorii de pe aceste meleaguri au participat la evenimentele 
de atunci prin care isi revendicau drepturile, astfel ca, in anul 1909 au primit suprafata de 325 ha 
pamant pentru ilazul comunei necesar cresterii animalelor. 

Dupa revolutia din decembrie 1989, s-au petrecut schimbari esentiale in viata locuitorilor 
comunei. Au avut loc primele alegeri libere prin care au fost alese organele administratei publice 
locale. Incepand cu aparitia legii fondului funciar, au fost desfiintate fostele CAP-uri, terenul si 
celelalte bunuri detinute trecand in proprietatea fostilor detinatori. 

� Evolutia statutului administrativ, militar, functional 
"Teritoriul Brailei a oferit omului, din cele mai vechi timpuri si pana astazi, conditii minunate de 

viata. Dunarea si raurile din jur ofereau apa necesara intretinerii vietii si bogatia de peste pentru 
hrana, iar stufarisul adapost in vremuri de rastriste. Padurile, atat cele de balta sau din luncile apelor, 
cat si cele din campie, ofereau lemnul de constructie si de foc, precum si vanatul atat de bogat 
odinoara". - conform H. Hartuchi si F. Anastasiu in Monografia jud. Braila 1971, pagina 27. 

Prezenta diferitelor populatii pe teritoriul satului Tichilesti din cele mai vechi timpuri, 
poate spune ca aceste locuri n-au fost niciodata lipsite de populatii trecatoare, poate chiar 
statornice. Un exemplu specific de statornicie il ofera actuala populatie.  

Unul din documentele care se refera la Tichilesti este "Dictionarul geografic al judetului Braila 
1891" intocmit de autorii Delescu, Dumitru si Valcu. La pagina 220 se spune ca satul Tichilesti a fost 
infiintat de turci in anul 1790. In continuare, se spune in dictionare ca in timpul razboiului ruso-turc de 
la 1828 populatia satului a fost dusa in Moldova si s-a reintors dupa razboi. Urmeaza si alte informatii 
in legatura cu viata interioara a satului de la acea data. In 1891, satul avea suprafata de 97 ha, 218 
case, 8 carciumi, biserica cladita in 1852, servita de doi preoti si doi cantareti, scola de baieti cladita 
in 1857 cu 38 de elevi si scola de fete cu 22 eleve. In continuare se vorbeste de satul Frumusica, 
alaturat de Tichilesti. 

Si acest sat se spune in Dictionar avea biserica construita in anul 1854, scoala de baieti 
infiintata in 1856 si scoala de fete din 1882. Aici, in Frumusica, se afla statia de posta unde era 
fantana cu apa pentru adapatul cailor si pasune pentru pasunatul lor.  

O insemnare care vorbeste de distrugerile facute de turci in razboiul din 1877 este cuprinsa 
intr-o adresa facuta de Primaria satului Gropeni, vecin cu satul Tichilesti, catre Administratia 
Domeniului Brailei, in care se arata pagubele aduse satului in timpul razboiului de la 1877, de catre 
cerchezii si basbuzucii turci. 

O problema care se cere clarificata este numele satului si originea lui. Unii sustin ca ar fi de 
origine turceasca, parere pe care nu o cred verosimila. Volumul "Toponomia romaneasca" de Iorgu 
Iordan nu cuprinde lamuriri si pentru un astfel de caz, precum si cel al satului Ciucea, azi Albina. 

Parerea autorului cartii "Si totusi lumina a risipit intunericul" - Nicu D. Hornet, este aceea 
impartasita si de fii satului care spun ca denumirea ar veni de la cuvantul "tochila" pronuntat literar 
"topila" (loc ingradit in albia unui rau sau intr-o apa statatoare, unde se pun plante textile la topit) 
pronuntat palatalizat "tochila". 

Deci, numele satului Tichilesti ar proveni de la cuvantul "tochila" care prin derivare a devenit 
"tochilesti" si apoi Tichilesti. 

Biserica parohiala din Tichilesti cu patronagiul "Sfintii Voievozi" a inceput a se construi in 1852 si 
s-a sfintit la 8 mai 1854. Scoala functioneaza din 1868 dar are local propriu construi in 1903. 

In anul 2010, in conformitate cu prevederile legii cadastrului si a publicitatii imobiliare 
nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Prefectului, s-a 
procedat la identificarea si recunosterea hotarelor dintre: 

� unitatea administrativ-teritoriala Chiscani si unitatea administrativ-teritoriala Tichilesti, cf. procesului-
verbal nr.2459/14.05.2010; 

� unitatea administrativ-teritoriala Traian si unitatea administrativ-teritoriala Tichilesti, cf. procesului-
verbal nr.2460/14.05.2010; 

� unitatea administrativ-teritoriala Marasu si unitatea administrativ-teritoriala Tichilesti, cf. procesului-
verbal nr.2461/14.05.2010; 

� unitatea administrativ-teritoriala Gropeni si unitatea administrativ-teritoriala Tichilesti, cf. procesului-
verbal nr.2462/14.05.2010; 
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2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI SI LOCALITATILOR, REPERE 
IN EVOLUTIA SPATIALA A LOCALITATILOR 
        Peisajul actual  

Se pot distinge mai multe tipuri de peisaje care alcatuiesc o structura integrativa formata 
din nivelele de organizare si structurare, care reflecta raportul cantitativ si calitativ de participare a 
elementelor naturale si umane. Pornind de câteva criterii reprezentative: aspectul geomorfologic, 
aspectul bio-pedo-climatic si presiunea umana, in cadrul teritoriului administrativ Tichilesti 
deosebim urmatoarele tipuri si sub-tipuri de peisaje:  

1. peisaj natural sau/si seminatural  
a. peisaj geomorfologic (peisaj de lunca; peisaj de terase; peisajul terenurilor degradate de 

alunecari si torentialitate); 
b. peisaj acvatic (peisajul cursurilor de apa; peisajul lacustru); 
c. peisaj forestier  
2. peisaj antropic (peisaj urban; peisaj industrial); 
a. peisaj agricol (peisaj de pasune si fâneata; peisaj pomicol ; peisajul terenurilor cultivate 

(arabil); 
b. peisajul spatiilor de depozitare temporara a deseurilor.  
In cele mai multe cazuri unul dintre peisajele existente enumerate mai sus este dominant, 

altele pot fi subordonate. Exista de asemenea situatii in care peisajul geomorfologic nu se mai 
recunoaste ca peisaj natural, devenind subsidiar peisajului urban datorita modificarilor configuratiei 
formelor si supraincarcarii cu constructii si cai de comunicatii. De asemenea, in interiorul ariei 
construite se pot diferentia subtipuri de peisaje: peisajul construit, peisajul unitatilor industriale, 
care in acest context este  unul subsidiar, peisajul spatiilor verzi (parcuri, culoare stradale verzi, 
gradini personale sau institutionale), peisaj comercial, etc. Trebuie sa mentionam faptul ca unele 
constructii au un profund caracter rural prin structura gospodariilor si natura relatiilor sociale.  

Relatia de ansamblu natura – mediu construit devine principalul instrument de analiza a 
imaginii urbane, intr-o viziune peisagistica. Peisajul contine si elemente naturale de valoare care 
de fapt au constituit cadrul de sustinere si dirijare a structurii urbane. Aceste elemente penetreaza 
spatiul urban si sunt rezultatul unei evolutii in timp geologic a spatiului depresionar in care este 
situat  Tichilestiul: cursuri de apa – Dunarea si afluentii sai si culoarele naturale definite de 
acestea, suprafete lacustre adiacente, forme de relief – terasele si lunca Dunarii, pasuni si fânete 
in sesurile aluviale.  

Caracteristice sunt doua tipuri de asezare. 
• In satele de pe malul Dunarii, tipul de asezare este oarecum asemanator cu cel din interiorul 

câmpiei, situate pe malul promontoriilor terasei ce inainta deasupra luncii inundabile a Dunarii 
pâna acum câtiva ani. Cele mai multe erau inconjurate cu santuri semicirculare. 

• Tipul de asezare din Balta Brailei este cel pescaresc obisnuit, insirat de-a lungul bratelor 
Dunarii, pe grindurile cele mai inalte, pentru a fi ferite de inundatiile frecvente ale Dunarii. 
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Sursa: Studiu de fundamentare de peisaj - Amenajare peisagistica a jud. Braila, 2010 

 
• Tipul de gospodarie, in satele de pe malul Dunarii se caracterizeaza prin existenta unei 

gospodarii permanente in sat dublata de anexa sa economica de la târla sau de la bordeiul din 
balta, unde vara se muta intreaga familie. Aceasta din urma grupa o serie de adaposturi temporare 
necesare traiului oamenilor si animalelor: bordeiul sau coliba, surle, saivane, perdele pentru oi, 
purcarete, arcaci pentru cai, etc. Pe grindurile inalte, inconjurate cu sant si intaritura de pamânt, se 
facea agricultura. 

Locuinta permanenta este asemanatoare celei din microzona Viziru, deosebirile sunt doar 
la constructiile din Balta Brailei unde casa se inalta pe o „pomistea” de pamânt, pentru a o feri de 
inundatie. 

• Obiceiurile sunt bine reprezentate pe intreaga subzona dunareana braileana indeosebi cele 
legate de ciclul vietii: nastere, nunta, inmormântare: se remarca nasia, ursitoarele, vânzarea si 
schimbarea numelui copilului bolnav, bradul la pomana dat la nunta de nas sau de o persoana din 
neam, bradul de inmormântare, un deosebit cult al mortilor. Dintre obiceiurile de munca: pornirea 
plugului primavara, paparuda, caloianul. Dragaica etc. 

Obiceiurile calendaristice sunt foarte bine reprezentate: colindele, plugusorul, semanatul, 
sorcova, diferite jocuri cu masti la sarbatorile de iarna: Camila, Calusarii etc. Se remarca si 
Iordanul femeilor, jocuri ale femeilor mascate de Lasata Secului, buciumarea peste sat in noaptea 
de Sf. Gheorghe etc. 

• Traseele mocanilor transilvaneni, care coborau pe „drumurile oilor" spre Balta Brailei la iernat. 
Urmele acestor drumuri se mai vad si astazi, presarate cu cruci de piatra. Cu exceptia pastoritului, 
unde se constata influente si mai ales interferente cu elemente locale, caci este stiut ca a existat in 
permanenta un pastorit local de sine statator, in restul culturii populare urmele acestor mocani sunt 
vagi. In Câmpia Brailei s-au stabilit multi mocani, dar nu in grupuri, ci elemente singulare, care s-au 
casatorit cu localnice, au primit pamânt si incetul au fost asimilati in masa locala, pierzându-si 
caracterele specifice odata cu disparitia primei generatii. Traditia si obiceiurile aduse de femeie sau 
impuse de sat, au fost mai puternice si i-au asimilat. Puterea de asimilare a brailenilor se 
dovedeste a fi deosebita pe tot parcursul istoriei acestor locuri. 
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� Evolutia tramei stradale si a parcelarului 
Din analiza planurilor localitatilor componente reiese ca trama stradala in localitatea 

Tichilesti este mixta (partial rectangulara, la vest de DJ 212, partial geometrica, la est de DJ212), 
iar in localitatea Albina este rectangulara, foarte ordonata. Daca in Albina parcelarul este alcatuit 
din loturi de cca. 1 000 - 3 000 mp cu distante mari intre case, cu frontul la strada de cca. 20 - 30 
m, in Tichilesti loturile sunt lungi, cu suprafete tot de 1 000 - 3 000 mp, dar cu frontul la strada de 
maxim 10 - 15 m, cu casele foarte apropiate,si aliniate, prezentand astfel trasaturi urbane. 

Anexam planurile (din anii 2005 si 2010) ale celor doua localitati componente ale comunei 
Tichilesti. 

Parcelarul este destul de ordonat, vetrele de sat fiind restrânse ca suprafata, in raport cu 
terenul lor agricol si obligând locuitorii la croirea unor curti cu front mic la strada si pe lungime 
mare.  

   
Localitatea Tichilesti 

 
 

� Evolutia fondului construit, tipologie si caracteristici 
Multe locuinte sunt construite din materiale locale chirpici si paianta. 
In ultimii ani au aparut multe locuinte noi,construite din materiale durabile (caramida, b.c.a, 

boltari) pe terenuri libere sau prin demolarea caselor vechi. De asemenea, multe cladiri de locuit 
au fost reabilitate, starea majoritatii locuintelor fiind buna. 

Gospodaria traditionala - in satele de pe malul Dunarii se remarca tipul de gospodarie 
permanenta-in sat, dublata de anexa sa economica de la tarla sau de bordeiul din balta. Anexele 
reprezentau o serie de adaposturi temporare necesare traiului oamenilor si animalelor: bordeiul 
sau coliba, surle, saivane, perdele pentru oi, purcarete, arcaci pentru cai, etc. Pe grindurile inalte, 
inconjurate cu sant si intaritura de pamânt, se facea agricultura, iar vara statea aici intreaga 
familie. 

Locuinta traditionala - privitor la locuinta, nu constatam elemente deosebitoare fata de 
Microzona Viziru. Doar in Balta Brailei consemnam casa de acelasi tip, inaltata insa pe „pomistea" 
de pamânt, pentru a o feri de inundatie. Tot aici intâlnim si tipul arhaic de put cu cârlig. 
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Majoritatea fondului construit este compus astazi din locuinte construite in a doua jumatate a 
sec. XX, din caramida sau paianta, tencuite si zugravite in culori puternice, pe parter, cu câteva 
incaperi insiruite in lungul curtii, cu acoperisuri in patru ape invelitori din tabla.  
 

 
Sursa: Studiu de fundamentare de peisaj - Amenajare peisagistica a jud. Braila, 2010 

Cerdacul pe partea de sud, pe toata lungimea casei, este frecvent, cu foarte frumoase si 
echilibrate arce trilobate. 

Aproape toate casele au un decor discret de trafor de lemn, la streasini sau fruntariile 
cerdacului. 

Casele noi, din ultimele decenii tind sa se alinieze „modei” contemporane, fara a avea 
dimensiunile mari din alte regiuni ale tarii. Putem, insa, afirma ca locuintele care respecta traditia 
sunt mult mai echilibrate vizual de cat cele noi. Este foarte importanta si alinierea constructiilor la 
cca 3 m spre interiorul curtii. 
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� Prezente arheologice 
In satul Tichilesti, jud. Braila au fost descoperite: 
- o necropola de incineratie; descoperire facuta la sud de marginea satului, pe stânga 

soselei Tichilesti - Tufesti. Descoperirile sunt intâmplatoare in 1971, urmate de sapaturi de salvare.  
- 96 morminte de incineratie in urna si un mormânt de inhumatie reprezentat printr-un 

craniu (M 26) Secolele X-XI.  
- piesele de port si podoaba : 

• margele, perle de sticla, uneori deformate de focul rugului (Sultana, Platonesti, 
Sihleanu, Obârsia, Chiscani, Pauleasca, Tichilesti);  

• catarame de Centura din fier (Platonesti, Izvoru, Tichilesti, Obârsia);  
- unelte si ustensile:  

• tocuri din os pentru ace de cusut (Hagieni, Tichilesti);  
 Un exemplu de obiect descoperit in urma sapaturilor arheologice in comuna Tichilesti, jud. 
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Braila este prezentat in imaginea de mai jos. El se gaseste azi la Muzeul de Istorie Braila.  

 
 Borcan- urna de la Tichilesti, Jud. Braila( sec.IX-X p.Chr.). 

 
Arheologul Dr. Nicolae Hartuche a efectuat o serie de sapaturi si sondaje arheologice 

in comuna Tichilesti, jud. Braila in urma carora a descoperit: 
- Mormintele sarmatice - Sondajul arheologic de la Tichilesti, gospodarie M.A.I., jud. 

Braila, 1964  
- Necropola feudala timpurie - Sapaturile de la Tichilesti, jud. Braila, “Complexul porcine”, 

1971. ( cu caracter de salvare)   
In urma acestor descoperiri a publicat volumul Doua necropole feudale timpurii - 

Sihleanu si Tichilesti, jud. Braila. 
Descoperile arheologice mentionate nu se regasesc clasificate in RAN ( 

Registrul Arheologic National). Specialistii de la Muzeul de Istorie din Braila efectueaza si in 
prezent cercetari la fata locului (cf “Studiul istoric”). 

 
2.1.3. EVOLUTIA LOCALITATILOR DUPA 1990 

Romania, dupa 1989, a trecut printr-o tranzitie economica care a fost resimtita intens de 
catre populatia rurala care in mai mare masura decât rezidentii din mediul urban a fost afectata de 
saracie, de somaj sau de lipsa accesului la servicii publice de calitate, factori ce au determinat 
precaritatea conditiilor de viata pentru o parte insemnata a locuitorilor de la sate. 

 In noile conditii economice, agricultura a devenit principala sursa de venit, ajungand sa fie 
practicata pe scara larga, in regim de subzistenta. 

Aparitia Legii 18/1991, a fondului funciar a divizat suprafetele agricole in parcele minuscule 
si a determinat o dispersare a acestora, fapt ce a condus la o scadere accentuata a rentabilitatii 
exploatatiilor agricole. 
 Insa, fenomenul de declin economic s-a atenuat pe parcursul ultimilor ani inregistrându-se 
in aceasta perioada o evolutie lenta dar pozitiva a economiei, având efecte benefice asupra 
mediului social. 

Dupa 1989, in comunaT ichilesti, desi sursele financiare au fost foarte reduse, Primaria si 
Consiliul Local s-au preocupat de realizarea unor obiective economice si sociale care sa vina in 
ajutorul populatiei. Acestea sunt: 

-retea de alimentare cu apa in toata comuna; 
-retea de gaze naturale in comuna; 
-retea de electricitate de care dispun aproximativ toate gospodariile, inclusiv cele din satul Albina;  
-retele de telefonie fixa si mobila; 
-pietruirea tuturor strazilor din sat Tichilesti si sat Albina; 
-asfaltarea drumului pe segmentul (ulita IV- pana la cimitir); 
-renovarea si imprejmuirea dispensarului uman; 
-cabinet medical si post de politie in sat Albina; 
-renovarea, extinderea si imprejmuirea sediului primariei; 
- renovarea si imprejmuirea scolii generale din sat Tichilesti; 
-construirea scolii si gradinitei din sat Albina, la standardele europene; 
-renovarea si  imprejmuirea caminului cultural , la standardele europene; 
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-obtinerea in proprietatea comunei si renovarea Casei Agronomului , la standardele europene; 
-construirea Casei Parohiale (Parohia I si Parohia II); 
-instalatie de incalzire in Parohia I si Parohia II si Parohia din sat Albina; 
-sala de sport; 
-imprejmuire teren de fotbal si construire tribuna stadion si vestiare. 
 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 

2.2.1. CARACTERISTICILE RELIEFULUI   
Judetul Braila este amplasat in sud-estul României, ocupând o parte din Lunca Siretului 

inferior, o parte din Câmpia Baraganului, mici portiuni din Câmpia Salcioara si Câmpia Buzaului, iar 
in est, cuprinde Insula Mare a Brailei. Fiind situat in câmpie, relieful este in general uniform cu 
aspectul unui ses, cu altitudini ce nu depasesc 50m, peisajul fiind monoton si fara bariere naturale, 
singurele accidente de teren fiind apele curgatoare, crovurile si depresiunile lacustre. 

Teritoriul administrativ al comunei Tichilesti este situat in Terasa Brailei si Lunca Dunarii. 
Terasa Brailei se extinde la est de Valea Ianca si este caracterizata de un relief neted, 

accidentat de dune numai in partea nordica. Lunca Dunarii este caracterizata de altitudini absolut 
reduse ( 5-10 m)si prezenta a numeroase brate parasite, privaluri, balti si zone mlastinoase. 

 

 
Harta fizica a Judetului Braila 

 
2.2.2. RE�EAUA HIDROGRAFICA 

Conform „Studiului privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea 
mediului)” apele de suprafata din zona sunt reprezentate de fluviul Dunarea, care prin 
caracteristicile sale de culoar morfologic, biogeografic si ecologic constituie o adevarata ”axa 
verde”. 

Apele freatice sunt cantonate in depozite loessoide si nisipurile eoliene din zona terasei, 
adâncimile de interceptare fiind cuprinse intre: 
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- 0 m si 2 m; se gasesc in Balta Brailei (zona centrala) in lunca externa a Dunarii (intre 
Stâncuta si Tichilesti), in lunca Buzaului (intre Faurei si Racovita) si in cea a Calmatuiului (intre 
Ulmu si Zavoaia); 

- 5 si 10 m se intâlnesc in mod frecvent pe interfluvii, unde depozitele loessoide nu sunt 
afectate de procese de tasare sau sunt acoperite cu nisipuri eoliene. Cea mai mare adâncime a 
apelor freatice (peste 10m, ajungând si pâna la 25-30 m) se gaseste pe marginile interfluviilor care 
sunt acoperite cu un strat gros de nisipuri. Astfel de zone sunt cele dintre Braila si Silistea, 
Râmnicelu si Sutesti, Ulmu si Zavoaia, Insuratei si Bertestii de Sus si cele de la Tufesti, Gropeni si 
Tichilesti. 

Apele de adâncime sunt cantonate in pietrisurile de Fratesti si in depozite cuaternare 
nisipoase. In general, cele din depozitele cuaternare sunt nepotabile, din cauza mineralizarii 
ridicate, iar cele din pietrisurile de Fratesti intâlnite la adâncimi de 50 – 100m, prezinta calitati mai 
bune de potabilitate. 

Din analiza datelor geologice si hidrogeologice de care s-a dispus de-a lungul timpului, 
rezulta ca in teritoriul judetului Braila sunt prezente in formatiunile cuaternare, in raport cu 
adâncimea, trei tipuri de acvifere si anume: acviferul situat in depozitele loessoide; acviferul freatic 
propriu-zis din vaile fluviatile si din zona de câmpie (primul strat cu permeabilitate ridicata sub 
depozitele loessoide); acviferul de adâncime. 

 

 
Harta hidrografica 

 
2.2.3. CLIMA  

Comuna Tichilesti afla in zona climatica continentala, in tinutul climei de câmpie, la contact 
cu clima specifica Luncii Dunarii. Verile sunt secetoase, calduroase si uscate, iar iernile sunt reci si 
au zapada putina. Regimul precipitatiilor are o foarte mare variabilitate in timp si spatiu, reflectând 
tipul de climat continental.  
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                                                        Harta climatica a României 
 

 
Harta precipitatiilor in România 

 
In cursul anului 2009, temperaturile medii lunare inregistreaza o crestere continua din luna 

ianuarie pâna in luna iulie, apoi o descrestere din august pâna in decembrie, evidentiind 
contrastele termice dintre iarna si vara. Valorile temperaturii aerului, inregistrate in anul 2009, si 
cantitatile de precipitatii se regasesc in tabelul de mai jos, cf. „Studiului privind factorii de mediu 
(riscuri naturale, protectia si conservarea mediului)”: 
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 Temperatura 
medie 

Temperatura maxima Temperatura 
minima 

Cantitatea de 
precipitatii 

Normala 
climatologic

a 
2009 absoluta 

 
2009 

 
absoluta 2009  Normala 

climatologica 2009 

10,80C 12,00C 40,50C 
22.07.1943 

38.00C 
24 iul. 

-26,50C 
08.01.1947 

-16.9 
22 dec. 441,8 l/m² 420.2 

l/m² 
              Sursa : Administratia Nationala de Meteorologie – Bucuresti 
 

Temperatura minima inregistrata in anul 2009 a fost -16,90C, mai scazuta fata de minima 
din anul 2008 (-15.10C),  insa mai ridicata fata de minima absoluta inregistrata in ianuarie 1943 (-
26,50C). 

Temperatura maxima s-a inregistrat in luna iulie având o valoare de 38,00C, mai scazuta 
fata de maxima anului 2008 (38,50C), fata de maxima din anul 2007 (41,50C) si fata de maxima 
absoluta inregistrata pâna in anul 2007, (40,50 in iulie 1943).Temperatura medie a fost mai ridicata, 
iar cantitatea de precipitatii mai scazuta fata de normala climatologica. 

 
 Cantitatea anuala de precipitatii 
Regimul precipitatiilor are o foarte mare variabilitate in timp si spatiu, reflectând tipul de 

climat continental.  In medie cad anual 450 l/mp. Cele mai multe precipitatii cad in perioada mai – 
august, iar cele mai putine toamna si iarna. Totusi, in ultima parte a verii, datorita zilelor indelung 
senine si a temperaturilor ridicate creste mult deficitul de saturatie, fapt ce intensifica procesul de 
evaporatie si ca urmare, iarba se usuca, iar culturile neirigate sufera. Din totalul precipitatiilor, cca 
60 % cad intre 1 aprilie si 30 septembrie, perioada când plantele au mai multa nevoie de umiditate. 
In anotimpul rece ninge in medie 15 – 16 zile, totalizând 20 – 23% din cantitatea totala de 
precipitatii. 

 
Cantitatile de precipitatii inregistrate in perioada 2006 – 2009 

Cantit
atea 
l/m2 

Lunile anului 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2006 - 195,6 391 208,2 263,8 - 83,4 108,6 413,8 - - - 
2007 - - - - 124,5 - - 249,6 102 243 83 - 
2008 - - 99 190 227,5 39,5 - - 206 - 37,2 43,4 
2009 126,6 104,6 72,8 28,0 160,1 156,6 161,7 76,0 259,1 151,1 115,4 289,1 

 

Precipita�ii 2006 - 2009
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Cele mai mari cantitati de precipitatii s-au inregistrat in luna septembrie a anului 2006 si 

cele mai mici in luna aprilie a anului 2009. Apele din precipitatii au inregistrat valori ale pH - ului 
care s-au situat in intervalul 5,6 - 7,46 unitati de pH in anul 2006, 5,7-7,54 unitati de pH in anul 
2007 si 5,6 -6,73 unitati de pH in anul 2008, 6,3 – 7,88 unitati de pH in anul 2009, valori ce indica 
faptul ca in decursul celor trei ani nu s-au inregistrat precipitatii acide. 

Vantul dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE. 
Adancimea de inghet este 0,90m, conform STAS 6054-77. 
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2.2.4. CARACTERISTICILE GEOTEHNICE 

 
� CONDITII GEOLOGICE 

Terasa brailei  prezinta in suprafata depozite loessoide cuaternare(Holocen superior), care 
includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumularile aluvionare ale luncilor si nisipurile 
eoliene din regiune. 

Roca de baza o constituie Levantinul, intalnit in facies argilos, marnos sau nisipos, de 
regula sub adancimea de 20m. 
 Conditii hidrogeologice: din punct de vedere hidrogeologic, zona prezinta doua strate 
purtatoare de apa: 
-stratul acvifer freatic, cantonat in nisipurile de la baza loessului umezind in acelasi timp si 
partea inferioara a pachetului loessoid, sau in aluviuni permeabile. Aceste ape au o 
mineralizatie ridicata si nu prezinta conditii de potabilitate; 
-stratul acvifer de adancime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrisurile 
inferioare, numite”stratele Fratesti”, separate de orizontul freatic superior, prin intermediul 
unui complex argilos. Apele de adancime, interceptate intre 50….100m, prezinta calitati bune 
de potabilitate. 
 

� CONDITII TECTONICE  
Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P100-

1/2006, sunt acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,24g si perioada de control(colt) 
Tc=1,0 secunde. 

 
Valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul 

mediu de recurenta IMR = 100 ani (PATJ Braila) 
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Zonarea teritoriului judetean in termeni de perioada de control (colt), TC  a spectrului de 

raspuns(PATJ Braila) 

� STRATIFICATIA TERENULUI 
Terenul din zona comunei propuse pentru studiu, se prezinta relativ plan si lipsit de 

eroziuni ori instabilitati vizibile. O zona care poate fi considerata potential instabila, desi nu au 
fost semnalate pana in prezent fenomene de instabilitate, este fruntea terasei inferioare a 
Dunarii, la limita cu zona de lunca inundabila. In aceste zone, cu taluze inalte si inclinare 
foarte mare, uneori verticale, stabilitatea este la limita echilibrului, care poate deveni labil, in 
cazul aparitiei si dezvoltarii unor activitati antropogene, generatoare de pierderi de apa, care 
se pot infiltra in teren. 
 Lucrarile geotehnice executate in teritoriul administrativ al comunei Tichilesti, au 
evidentiat litologii diferite ale terenului de fundare, in zona de terasa si respectiv in zona de lunca  
inundabila a fluviului Dunarea. Aceasta zona este protejata impotriva pericolului de inundare prin 
digul de pamant care a fost realizat de-a lungul fluviului. 
 Forajele executate in zona de terasa, au evidentiat prezenta in suprafata a unui strat 
superficial de pamant vegetal si umpluturi cu grosimea de 0,5…1,2 m. 
 In continuare, se i[ntalneste un pachet loessoid macroporic, uscat, vartos…consistent la 
partea superioara si umezit,  moale…curgator la partea inferioara, alcatuit din praf argilos loessoid 
galben si loess prafos sau argilos galben, pana la adancimi de 5,5…6,5 m. 
 In baza, sub stratul de loess, se dezvolta un orizont nisipos, alcatuit din praf nisipos, nisip 
prafos ori argilos galben, in general curgator si imersat. 
 Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimi de 3,6, pana la peste 8 
m de la cota terenului. Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de cca. 1,5 m, 
influentat direct de regimul precipitatiilor si de nivelul apelor fluviului Dunarea.  
    Forajul executat in zona de lunca, a relevat prezenta in suprafata a unui strat superficial de 
sol vegetal si umpluturi, avand o grosime  de 0,6 m.  
    In continuare, se intalneste un orizont aluvionar, alcatuit din nisip argilos galben, curgator, 
pana la 2,5 m adancime, urmat de praf argilos galben, curgator, pana la 3,7 m adancime, nisip 
prafos galben-cenusiu, pana la 4,4 m adancime si din nou praf argilos galben-cenusiu, pana la 
adancimea de 7 m. In linii generale se intalneste un orizont preponderent argilos, alcatuit din argila 
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grasa galbena, consistenta, argila ori argila prafoasa galbena, moale, sau praf argilos galben, 
moale, cu intercalatii subtiri, preponderent nisipoase.  
   Stratificatia interceptata este de tip incrucitat, de varsta recenta, cu variabilitate litologica 
mare, atat pe orizontala cat si pe verticala, caracteristica zonelor de lunca inundabila ce se 
dezvolta de o parte si de alta a cursurilor de apa.    
   Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimi de 1,2...1,6 m de la cota 
terenului. 
   Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de +0,5...1,0 m, influentate direct de 
regimul precipitatiilor si de nivelul apelor fluviului Dunarea. 
 

� CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A TERENULUI 
 Analizele de laborator efectuate asupra probelor de pamant prelevate din lucrarile 
geotehnice executate in amplasamentul studiat, precum si din lucrari anterioare din zona, au 
evidentiat urmatoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai pachetului loessoid si respectiv 
aluvionar: 
 Orizontul loessoid: 

 -umiditatea naturala, w=16,5...28,0 %; 
 -plasticitatea, Ip=13,4...17,0 %, 
                  Ic=0,12…0,85; 
 -gradul de umiditate, Sr=0,3…0,9; 
 -greutatea volumica, �=18,0 KN/m3 in stare naturala si �d=14,3 KN/m3 in stare uscata; 
 -porozitatea, n=46,4 %; 
 -indicele porilor, e=0,87; 
 -modulul de deformatie edometric, M2-3=40...60 daN/cm2 in stare naturala si M’2-3=30...40 
daN/cm2 in stare inundat initial; 
 -coeficientii de tasare specifica, �p2=7,1 % (stare naturala), �p2i=8,3 % (stare inundat initial) si 
�p3i=10,2 % (stare inundat initial); 
 -unghiul de frecare interna, �=16...18 grade ; 
 -coeziunea, c=0,10...0,15 daN/cm2; 
 -tasarea specifica suplimentara prin umezire, im3=1,2...8,5 %. 
 Orizontul aluvionar: 

-umiditatea naturala, w=22,0...28,0%; 
-plasticitatea, Ip=13,5...16,3 %, Ic=0,18...0,27; 
-gradul de umiditate, Sr=0,98; 
-greutatea volumica, 	=19,3 KN/m3 in stare naturala si 	d=15,0 KN/m3 in stare uscata; 
-porozitatea, n=43,8 %; 
-indicele porilor, e=0,78; 
-modulul de deformatie edometric, M2-3=59,9 daN/cm2 in stare naturala si Mi2-3=52,1 daN/cm2 

in stare inundata; 
-coeficienti de tasare specifica, �p2=7,03 % (stare natural`), �p2i =7,0 % (stare inundat initial) si 

�p3i=8,92 % (stare inundat initial) 
-unghiul de frecare interna se va considera  �=12 grade pentru stratul de praf argilos si �=15 

grade pentru stratul de argila; 
-coeziunea, se va considera  c=5 kPa pentru stratul de praf argilos si c=30 kPa pentru stratul 

de argila; 
    Apele subterane din zona studiata, prezinta agresivitate sulfatica fata de betoane. 
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Zonarea  teritoriului României in termeni de valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare 

ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani . Cod P100-1/2006. 
(Elaborator UTCB) 

 
Zonarea teritoriului României in termeni de perioada de control (colt),  

Tc a spectrului de raspuns.  Cod P100-1/2006 (Elaborator UTCB) 
 
2.2.5. RISCURI NATURALE 

Identificarea si definirea riscurilor naturale existente pe teritoriul comunei Tichilesti sunt in 
conformitate cu Hotararea nr. 382 din 2 aprilie 2003. Analiza este prezentata la punctul 2.8. 

a) cutremure de pamant - fenomene de faliere a scoar�ei terestre 
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc 

natural- comuna Tichilesti se afla in zona de intensitate seismica exprimata in grade MSK- VIII/1. 
Perioada de revenire este de cca 50 ani.  

 



 

 

 

 

  

 

31 

 

 
Sursa: www.mdrt.ro 

 
- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, intensitatea maxim� probabil� 
a seismelor în jude�ul Br�ila este de gradul VIII, pe scara MSK–64.  

In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti este expusa riscului de cutremur de  tip –
principal (C); 

-conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 
2011”, comuna Tichilesti este afectata de cutremure. 

 
b) inundatii- ploi toren�iale, topiri bru�te de z�pad�, accidente produse la lucr�rile existente 

pe cursurile râurilor – rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regulariz�rii cursurilor de ap� – 
sau erori umane legate de exploatarea construc�iilor hidrotehnice �i de opturarea albiei râurilor prin 
depozitarea de diverse materiale, amplas�ri necorespunz�toare de construc�ii noi etc 

 
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc 

natural- zona in care se afla comuna Tichilesti nu este afectata de inundatii. Cantitatea maxima de 
precipitatii cazuta in 24 ore (in perioada 1901-1997) a fost mai  mica de 100mm. 
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Sursa: www.mdrt.ro 

 
- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, inundatiile in judetul Braila sunt 
provocate de precipita�iile abundente �i debitele excep�ionale ale cursurilor de ap�, amplificate în 
eventualitatea avarierii digurilor de protec�ie.  

In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti este expusa riscului de inundatii de  tip –
secundar (id); 

-conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 
2011”, pe teritoriul comunei Tichilesti inundatiile pot fi produse de fluviul Dunarea care poate  
afecta locuintele din partea de nord a localitatii Tichilesti si terenul situat in Lunca Dunarii.  

 
c) alunecari teren- alunec�ri de teren: precipita�ii atmosferice care pot provoca reactivarea 

unor alunec�ri vechi �i apari�ia alunec�rilor noi, eroziunea apelor curg�toare cu ac�iune 
permanent� la baza versan�ilor, ac�iunea apei subterane, ac�iunea înghe�ului �i a dezghe�ului, 
ac�iunea cutremurelor care reactiveaz� alunec�rile vechi sau declan�eaz� alunec�ri primare, 
s�p�turi executate pe versan�i sau la baza lor; defri�area abuziv� a planta�iilor �i a p�durilor, care 
produce declan�area energiei versan�ilor. 
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-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc natural- 
potentialul de producere a alunecarilor de teren in zona in care se afla comuna Tichilesti este 
scazut si probabilitatea de alunecare este practic zero. 

 
Sursa: www.mdrt.ro 

 
- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, alunecarile de teren, in judetul 
Braila,  afecteaza mun. Braila �i malurile înalte ale Dun�rii, Siretului �i Buz�ului. 

In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti este expusa riscului de alunecari de teren 
de  tip –secundar (at/pt); 

 
-conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 

2011”, nu exista zone care pot fi afectate de alunecari de teren pe raza comunei. 
 

ALTE TIPURI DE RISC NATURAL cf. cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 
2009” prezentate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila si 
„Planulde analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 2011” 
 
Conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, sunt posibile – �i 
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frecvente – fenomene meteo periculoase: furtuni, grindin�, polei, înz�peziri, înghe� la sol, chiciur� 
�.a. 

Situa�iile cele mai probabile care ar putea crea pericolul inunda�iilor în jude�ul Br�ila sunt 
urm�toarele: 

1. Topirea rapid� a z�pezilor în zonele montane �i colinare, la sfâr�itul iernilor cu precipita�ii 
abundente, urmate de cre�teri bru�te ale temperaturii aerului. 

2. Aglomerarea de sloiuri de ghea�� �i crearea de z�poare pe rauri 
3. Ruperi de nori �i ploi toren�iale care se produc la sfâr�itul prim�verii �i pe timp de var�, 

provocând cre�terea masiv� �i brusc� a debitelor râurilor din jude�. 
În afara cursurilor naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila sunt importante re�ele antropice, 

elemente ale structurii de iriga�ii–desec�ri: Terasa Br�ilei, terasa Viziru, sistemul zonal din 
interfluviul Ialomi�a–C�lm��ui. 

Furtunile sunt fenomene meteorologice care au c�p�tat aspecte de constan�� �i în �ara 
noastr�. Acestea s-au manifestat în ultimii ani �i în jude�ul Br�ila, au provocat pagube locale 
importante �i întreruperi ale aliment�rii cu energie electric�. 

Incendiile de p�dure- Posibilitatea producerii unor incendii de p�dure este ridicat� pe 
timpul verii, când temperaturile dep��esc frecvent 300C – se manifest� fenomenul de secet� �i 
litiera este uscat�. 
 In dreptul localitatii Tichilesti si Gropeni, un potential risc il reprezinta zona împ�durit� Calia 
- OCOLUL SILVIC LACU SARAT– p�durile dispuse de o parte �i de alta a canalului navigabil al 
Dun�rii �i bra�ul V�lciu, Ostrovul Calia.  

 
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 

publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti, in afara riscurilor prezentate mai sus, este 
expusa si la : 

-seceta –tip principal de risc (S); 
-avalansa/ inzapeziri- tip de risc principal (Inz); 
-incendii de padure- secundar (ip). 

 
Conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 2011” alte 
tipuri de risc natural care pot afecta UAT Tichilesti sunt: 

a). furtuni, tornade, seceta, zapada,  inghet, etc. 
- Furtuna – localitatea Tichilesti poate fi afectata de acest fenomen in toate 

anotimpurile. 
 - Seceta – În urma acestui fenomen, debitele cursurilor de ap� scad, determinând 

sc�derea cantit��ii din pânza de ap� freatic� �i totodat� din fântâni. Odat� cu apari�ia acestui 
fenomen cre�te posibilitatea producerii de incendii asupra vegetatiei uscate. 

 - Inghetul  – este un fenomen care apare iarna din cauza viscolului, cauzand  
înz�peziri pe drumurile na�ionale si jude�ene, depuneri de ghea�� pe conductorii electrici, 
ingreunand desf��urarea activit��ilor social-economice �i determinand interven�ia frecvent� a 
organelor �i organismelor abilitate. La activitatea de deszapezire sunt folosite fortele si mijloacele 
Serviciului Voluntar coordonate de Comandamentul Local de iarna al comunei Tichilesti.  

 
b) Incendii de p�dure – comuna Tichilesti nu este afectata de acst tip de risc. Avand in 

vedere potentialul agricol al zonei, sunt posibile incendiile la recoltele agricole si miristi. 
 

2.3. RELATII IN TERITORIU  
Comuna Tichilesti este o comuna situata in partea de est a judetului Braila. Acesta se afla 

în partea de sud est a  Romaniei, pe cursul inferior al Dun�rii având o suprafa�� de 4.766 km
2. Se 

invecineaza cu: jude�ul Gala�i - în partea de nord; jude�ul Tulcea - în partea de est; jude�ul 
Constan�a - în partea de sud-est; jude�ul Ialomi�a - în partea de sud; jude�ul Buz�u - în partea de 
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vest, iar în partea de nord-vest cu jude�ul Vrancea. Ca unitate administrativ-teritorial� jude�ul Br�ila 
cuprinde municipiul Br�ila re�edin�a de jude� �i alte 3 ora�e (Faurei, Ianca, Insuratei), 40 de 
comune cu 140 de sate.    

      
 

  Harta Unitatilor Administrativ    Harta Judetului Braila 
 teritoriale UAT, Judetul Braila  (Harta rutiera, politica, administrativa 

                                                          (www.portal-braila.ro) 
 

Judetul Braila apartine Regiunii de Dezvoltare 2 Sud-Est constituita în baza Legii nr. 
315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, in anul 1998.  

 
 Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabila a Jude�ului Braila 2010-2015 

 
Ca si celelate regiuni de dezvoltare, numite dupa pozitia geografica în tara - Nord-Vest, 

Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucuresti si Ilfov, Regiunea 2 Sud-Est nu are 
puteri administrative, functiile sale principale fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regionala 
si absorbtia fondurilor de la Uniunea Europeana. 
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Acoperind 35.762 km2 sau 15% din suprafa�a totala a �arii, regiunea este a doua ca marime 
din cele 8 regiuni ale României. Apar�ine provinciei fizico-geografice a Europei rasaritene, sub-
provincia ponto-danubiana si are grani�e naturale formate de râul Prut, fluviul Dunarea, precum si 
Marea Neagra.  

Cuprinde 6 jude�e: Braila, Buzau, Constan�a, Gala�i, Tulcea, Vrancea si trei dintre cele 10 
cele mai populate orase din România: Constan�a (302.242 locuitori), Gala�i (291.608 locuitori), si 
Braila (212.981 locuitori). Centrul administrativ este Municipiul Braila. (cf. “Audit teritorial al 
Regiunii de Dezvoltare Sud Est 2010-2020”). 
 

Comuna Tichilesti se afla in apropierea municipiului Braila, la cca 18 km, fiind despartita de 
acesta prin comuna Chiscani.  

Trupurile principale ale localitatilor Tichilesti si Albina se afla la arterele importante de 
circulatie DN 21 si DJ 212.  

Tichilesti - resedinta de comuna, se afla pe a doua artera ca importanta in teritoriul 
administrativ, respectiv pe DJ 212 (Braila-Chiscani-Tichilesti-Gropeni) ce strabate localitatea de la 
nord la sud. 

Astfel, cele doua localitati componente ale comunei au asigurata legatura cu municipiul 
Braila si localitatile de pe aceste artere de circulatie. Intre ele, cele doua localitati sunt legate prin 
DC9.  

Pe teritoriul comunei nu exista cale ferata. 
 

Din punct de vedere al relationarii comunei Tichilesti, analiza care se prezinta in continuare 
este conform cu urmatoarele documentatii de planificare: 
 

� P.A.T.N.     Planul de Amenajare a Teritoriului National  
 

�  Sectiunea I - Retele de transport 
A- Sub aspectul „Directiilor de dezvoltare a retelei de cai rutiere”: in judetul Braila, pe 

directia Galati-Braila-Slobozia-Calarasi este prevazuta construirea unei autostrazi iar pe directia 
Buzau-Braila este prevazuta construirea unui drum expres sau cu 4 benzi; un pod nou este 
prevazut pe Dunare, la Braila. 
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B- Sub aspectul „Directiilor de dezvoltare a retelei de cai feroviare”: in zona comunei nu 
sunt prevederi, insa pe directia Buzau-Faurei-Braila-Galati, PATN prevede linie de cale ferata 
conventionala, cu viteza pana la 160 km/h pe trasee existente reabilitate. Este prevazut 
construirea unui pod peste Dunare, la Braila. 

 
C- Sub aspectul „Directiilor de dezvoltare a retelei de cai navigabile”:  Dunarea este 

calea navigabila cea mai apropiata de zona studiata, peste care trece si Coridorul paneuropean de 
transport VII, cu port la Braila, la care sunt prevazute lucrari de amenajare si modernizare. Pentru 
punctul de traversare cu bacul si de acostare pentru nave de pasageri din acest port sunt 
prevazute lucrari de modernizare. Tot aici, sunt prevazute si puncte de trafic noi RO-RO si porturi 
turistice si debarcadere pentru nave de pasageri.. 

D- Sub aspectul „Directii de dezvoltare a retelei de aeroporturi”- in zona Braila-Galati-
Tulucesti este prevazuta construirea de aeroporturi noi.  

E-„Directii de dezvoltare a retelei de transport combinat”- nu sunt prevederi pentru zona 
studiata. 

 
� Sectiunea a II-a-Apa 

A- Resursele de apa dulce - zona comunei Tichilesti apartine bazinului hidrografic 
Dunarea, bazin cu resurse specifice mai mari decat resursa medie pe tara de 1.875m3 /locuitor si 
an. 

B- Apa pentru populatie - pentru comuna Tichilesti nu sunt prevederi. Prognoza 
prelevarilor pentru populatie -  bazinul hidrografic Dunarea sunt: 

 
Nr. 
crt 

Bazinul hidrografic Valoare prognozata pe 
termen lung 

XIII Dunarea 472 
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C- Apa pentru industrie - in zona studiata exista resurse de apa poluata de industrie, care 

necesita masuri de reabilitare pe termen mediu. 
D- Apa pentru irigatii – in zona sunt suprafete amenajate cu lucrari de irigatii si desecari, 

in sisteme de peste 1000 ha, propuse pentru reabilitare prioritara, pe termen scurt si mediu. 
 

� Sectiunea a III-a- Zone protejate 
A- Zone naturale – in zona studiata exista rezervatii ale biosferei si parcuri nationale.  
B- Zone construite -concentrarea in teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturala de 

interes national este mica. 
 

� Sectiunea a IV-a- Reteaua de localitati 
In ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri, localitatea Tichilesti are rangul IV, fiind 

re�edin�� de comun�, iar satul apartinator Albina are rangul  V. 
 

Termenul „rang” este definit ca fiind  o expresie a importantei actuale si in perspectiva 
imediata a unei localitati in cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, 
economic, cultural etc., in raport cu dimensiunile ariei de influenta polarizate si cu nivelul de decizie 
pe care il implica in alocarea de resurse. Aceasta importanta trebuie sa isi gaseasca 
corespondentul si in nivelul de modernizare. 

 
Elementele �i nivelul de dotare ale localit��ilor rurale de rang IV sunt:  
- sediu de primarie-DA; 
- gradinita, scoala primara si gimnaziala-DA; 
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic-DA; 
- posta, servicii telefonice-DA; 
- sediu de politie si de jandarmerie-DA/NU; 
- camin cultural cu biblioteca-DA; 
- magazin general, spatii pentru servicii-DA; 
- teren de sport amenajat-       ; 
- parohie-DA; 
- cimitire-DA; 
- statie/halta C.F. sau statie de transport auto- NU; 
- dispensar veterinar-NU; 
- sediu al serviciului de pompieri-NU; 
- puncte locale pentru depozitarea controlata a deseurilor-DA; 
- alimentare cu apa prin cismele stradale-DA.  
 

� Sectiunea a V-a- Zone de risc natural - 
A - Cutremure de pamant, comuna Tichilesti se afla in zona de intensitate seismica 

exprimata in grade MSK- VIII/1. Perioada de revenire este de cca 50 ani.  
B - Inundatii- comuna nu se numara printre unitatile administrativ teritoriale afectate de 

inundatii.  
C - Alunecarile de teren- nu afecteaza zona studiata. 

 
 
� P.A.T.J.      Planul de amenajare a teritoriului judetean Braila 

 
In prezentarea zonelor principale ale judetului Braila, comuna Tichile�ti se afla cuprinsa in 

Zona municipiului Br�ila, impreuna cu comunele V�deni, Chiscani, Cazasu. 
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Factori favorabili: 

- pozi�ie geografic� favorabil�- situarea pe cursul navigabil fluvio-maritim al Dun�rii, apropiere de frontiera 
na�ional� cu Ucraina �i republica Moldova, apropiere de Delta Dun�rii, între Zona Montan� �i Marea Neagr� 
- resurse naturale: fond funciar cu poten�ial agricol ridicat;  
- valori de patrimoniu natural de importan�� na�ional� �i interna�ional�- parte din zonele protejate Parcul 
natural Balta Mic� a Br�ilei �i Lunca Siretului Inferior; 
- prezen�a celui mai mare centru urban, cu cea mai mare dezvoltare socio-economic� din jude�; 
- cea mai mare concentrare de patrimoniu cultural al jude�ului; 
- cea mai mare concentrare de re�ele de infrastructur� de transport ( rutiere, feroviare, navale), re�ele 
energetice �i de telecomunica�ii; 
- concentrare de re�ele de alimentare cu gaze �i relativ multe localit��i racordate la sistemul de distribu�ia 
- stare relativ bun� a infrastructurii rutiere; 
- existen�a perimetrelor de zon� liber�; 
- localit��ile rurale au sisteme de alimentare cu ap�, dar f�r� canalizare; 
- cre�tere a num�rului de locuin�e �i a confortului locuirii; 
- cele mai bune servicii de s�n�tate �i de educa�ie; 
- cea mai bun� rat� de ocupare; 
- cre�tere important� a num�rului de salaria�i; 
- pondere mare de salaria�i în industrie �i servicii; 
- volum �i pondere mare a salaria�ilor �i activit��ilor în construc�ii; 
- cel mai mare dinamism economic �i perspectiva cre�terii popula�iei (prognoza an 2025) 
- produc�ii medii �i mari la cereale, plante tehnice, legume; 
- relativ bun� utilizare a sistemelor de iriga�ii; 
- existen�a proiectelor �i studiilor de fezabilitate pentru extinderea infrastructurii rutiere. 

Probleme principale: 
- seismicitate foarte ridicat�, zone cu pericol de alunec�ri de teren de dimensiuni reduse; 
- existen�a surselor de poluare a aerului, a apei ( din activit��i industriale, cre�terea animalelor, transport 
petrol), zone critice sub aspectul polu�rii apelor subterane, poluare sonor� din cauza traficului; 
- lipsa aeroport; 
- grad redus de modernizare a portului; 
- congestia traficului în zona municipiului Br�ila; 
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- transportul pe calea ferat� neadaptat� cerin�elor actuale; 
- sistem deficitar de alimentare cu energie termic� (distan�a mare de transport, dependen�a de produc�ia 
industrial�); 
- degradarea fondului construit din patrimoniul cultural; 
- degradarea fondului de locuin�e �i pericol sporit de degradare din cauza seismicit��ii ridicate; 
- insuficienta valorificare a patrimoniului cultural �i natural; 
- insuficienta dezvoltare a infrastructurii �i serviciilor pentru turism; 
- dimensiune relativ redus� la exploata�iile agricole, grad redus de mecanizare; 
- presiune asupra terenurilor construite 

Priorit��i : 
- îmbun�t��irea infrastructurii majore de transport- construc�ie aeroport, modernizare port, pod peste Dun�re 
spre M�cin; 
- proiecte dezvoltare integrat� a zonei periurbane; 
- parteneriat cu municipiul Gala�i pentru proiecte/strategie de dezvoltare teritorial�; 
- protejarea mediului natural �i valorificarea prin turism durabil; 
- utilizare eficient� a fondului funciar agricol; 
- studii de amenajare peisagistic� a zonelor verzi; 
- dezvoltarea serviciilor de transport, sprijinirea industriei prelucr�toare, sprijinirea dezvolt�rii infrastructurii 
pentru turismul de tranzit, cultural, balnear, de weekend, ecolologic. 

 
In ceea ce priveste infrastructura majora, teritoriul comunei Tichilesti este traversata de: 
- conducta de transport gaze-naturale, de inalta presiune; 

 

-linii electrice aeriene: (LEA 400 kv), (LEA 220 kv), linii de 110 kv; 
-aductiunea de apa tratata. 
 
 
� P.A.T.Z.      Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban al municipiului Br�ila 

Teritoriul delimitat, ce se constituie în zona periurbana a municipiului Braila cuprinde o serie 
de douazeci de unitati administrativ-teritoriale dintre care ponderea, ca importanta, o au cele doua 
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orase care formeaza sistemul urban (Braila �i Galati). Celelalte 18 UAT-uri componente sunt 
localizate pe cele trei judete, astfel:  

-jud. Br�ila: Frec��ei, M�ra�u, Sili�tea, Romanu, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Chiscani, 
Tichilesti, Traian, Gropeni ; 

-jud. Gala�i : Sendreni, Branistea ; 
-jud. Tulcea : Carcaliu, M�cin, Jijila, Smârdan, I. C. Bratianu.  
 
 
 

 
 
Zona Periurban� Br�ila de�ine un poten�ial remarcabil de dezvoltare pe termen mediu �i 

lung, în principal pe baza rolurilor teritoriale de anvergur� pe care le poate juca, fiind parte a 
Sistemului Urban Br�ila-Gala�i (Legea 351/2001 – P.A.T.N. sec�iunea a IV-a Re�eaua de localit��i), 
poten�ial� a doua zon� metropolitan� a României �i cea mai mare pe Dun�rea inferioar�, poten�ial 
sistem Br�ila-Gala�i-Tulcea, hub la Dun�re în rela�ia cu Ucraina �i autostrada M�rii Negre, precum 
�i in rela�ia transfrontalier� estic� a Uniunii Europene. Acest poten�ial este pe cât de fabulos pe 
atât de critic deoarece, pentru a câ�tiga capacitatea de a gestiona acest rol, este necesar� 
configurarea �i func�ionarea ca administrare pe mai multe nivele, a asocia�iei periurbane 
Br�ila �i/sau a asocia�iei metropolitane Br�ila-Gala�i.   

 
2.4. ACTIVITATI ECONOMICE 

Comunitatile rurale din judetul Braila sunt caracterizate, in majoritate, de sistemul specific 
economiei rurale traditionale, bazat pe gospodarii de subzistenta si semisubzistenta, cu activitati 
agricole traditionale, cu o infrastructura productiva relativ modernizata. De asemenea profilul 
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demoeconomic al comunitatiilor rurale din judetul Braila este unul dintre factorii determinanti ai 
evolutiilor, al tipului de modernizare si de dezvoltare dorit. 

 
- Unul dintre principalii factori ai modului de previzionare si de gestionare a evolutiei 

comunitare este tipul de activitate economica, definitorie/principala, posibilitatiile de modernizare, 
de convertire in termenii dezvoltarii.  

Activitatile principale sunt generate de cultivarea terenurilor si cresterea animalelor 
(profil A), o pondere redusa o reprezinta comunitatile rurale diversificate economic si social. 

 De obicei in categoria comunelor in care sunt dominante ca activitati agricultura si 
zootehnia sunt reprezentative si activitatile piscicole si apicole (profil B); in categoria comunelor 
diversificate sunt prezente activitati de prelucrare agrciola, industriale, mestesugaresti (profil C). 

Conform PATJ Braila, 2008, profilul ocupational al comunelor se prezinta astfel: 
 

 
 

  - Un alt factor important este capacitatea comunitatii, la nivelul autoritatii locale de a imagina 
viitorul, de a gândi modalitatea de abordare a problemelor si de a contura liniile economice si 
sociale ale istoriei comunitare. Mai mult, gradul de modernizare si dezvoltare economica si sociala 
se poate evalua si in functie de proiectele pe care autoritatile locale si le propun. 

Din punct de vedere economic localitatea Tichilesti are un profil mixt, activitatile de tip 
comercial fiind intr-un echilibru stabil cu activitatile agrozootehnice si piscicole.  

 
Localitatea se incadreaza in rândul localitatilor cu potential economic mediu de 

dezvoltare la nivelul asezarilor rurale. Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru in 
raportul "Dezvoltarea comunelor din Romania", INS, SAS, iulie 2009, (Raportul este disponibil la  
adresa http:\\dumitru.sandu.googlepages.com\), propun un indice de dezvolltare a comunelor 
(IDC), astfel: 

 
IDC- IDC cu valori transformate pentru ca media seriei sa fie 50 si abaterea standard 14. Cu cat indicele este 
mai aproape de 0, cu atat comuna este mai saraca; valorile peste 50 indica localitatile cu nivel de dezvoltare 
peste medie. 
IDC 10 - decile IDC 

 1 - maxima saracie (cele mai sarace 10% comune din tara) 
 10 - maxima dezvoltare (cele mai dezvoltate 10% comune din tara) 

IDC 5 - QUINTILE IDC 
1 - comune foarte sarace 
2 - comune sarace 
3 - comune mediu dezvoltate (Tichilesti, Frecatei, Marasu, Silistea, Vadeni, Gropeni, Traian- judetul Braila) 
4 - comune dezvoltate(Chiscani - judetul Braila) 
5 - comune foarte dezvoltate(Romanu, Cazasu-judet Braila) 
maxima dezvoltare (cele mai dezvoltate 10% comune din tara). 
 

Comuna Tichilesti se incadreaza, in functie de IDC, astfel: IDC - 49, IDC10 - 6, IDC 5 - 3.  Data 
fiind apropierea de municipiul Braila , este posibil ca in viitor gradul de dezvoltare sa creasca. 
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� Agricultura 
Activitatile de tip agricol si zootehnic contribuie semnificativ la realizarea de venituri si in 

acelasi timp la contributia populatiei ocupate sau a numarului de salariati.  
Agricultura, fiind activitatea preponderenta si implicand cel mai mare numar al populatiei 

active, necesita masuri de sprijinire si dezvoltare. 
Structura utilizarii terenurilor este adaptata formei de relief - campia, precum si existentei 

lucrarilor de amenajare si ameliorare funciara.  
In conditiile trecerii la economia de piata, componentele fondului funciar au fost privatizate 

intr-o proportie considerabila.  
Comuna Tichilesti detine o pondere insemnata de teren agricol (90%), pasunile si fanetele 

(4%), fapt ce ofera posibilitatea semnificativa de dezvoltare a economiei, prin practicarea unei 
agriculturi diversificate. 

Principalele culturi intâlnite la nivelul comunei sunt : porumbul, grâul, floarea soarelui, 
legumele si cartofii. Din suprafata totala cultivata cu aceste culturi, ponderea cea mai mare o 
detine porumbul, urmata de grâu ( din punct de vedere al productiei medii la hectar pentru grâu, 
comuna realizeaza cele mai mari valori ale acestui indicator la nivel de judet: 3.037,3 kg/ha) , 
legume (la nivelul judetului, suprafata legumicola a comunei este una dintre cele mai intinse - 
190ha), floarea soarelui(446 ha) si cartofi. 
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In judetul Braila, localitatea cu cea mai intinsa suprafata legumicola este Tudor Vladimirescu 
cu o suprafata de 887 ha, urmata fiind de comunele Tichilesti cu 190 ha, Traian 182 ha, Rimnicelu 
166 ha, Visani 164 ha, Unirea 160 ha, Surdila Greci 145 ha, Movila Miresei 139 ha. 

Insemnat este potentialul viti-pomicol, care in conditiile exploatarii eficiente poate induce o 
multiplicare a surselor de venit. 

 
In prezent, societat i le cu prof i l  agricol care act iveaza in comuna sunt:  
CANEURO IMPORT EXPORT- producator in sectia horticultura, flori legume sere; 
DAVEX AGRO SRL - cultivarea cerealelor, panificatie, patiserie; 
IMAGINI SPORT SRL - cultivarea cerealelor, nutreturilor  si tehnice productie; 
GORTRANS SRL - activitati auxiliare pentru productia vegetala;   
EMIRAI SRL - comert cu fructe legume; 
IMAGINI SPORT SRL - cultivarea cerealelor; 
STOCA SRL - comert cu ridicata al ceralelor; 
 

     
 
Comuna Tichilesti are un potential ridicat de dezvoltare a sectorului zootehnic prin 

cresterea porcinelor, avand cea mai mare productie de carne (9.387 tone) ce reprezinta 31,7% din 
productia judetului, provenita in principal de la efectivele de porcine.( date conform din PATJ 
2008). 

Profilul zootehnic cunoaste o ascendenta prin activitatea S.C. COMPLEXUL DE PORCI 
BRAILA S.A care detine in proprietate doua complexe de crestere a porcinelor, situate in Tichilesti 
(in o suprafata de 40 ha si cu o capacitate de 35.000 capete de porci), si Vadeni (Sos. 
Baldovinesti) judetul Braila.  

Cele doua locatii sunt specializate in ceea ce priveste activitatea de productie, in sensul ca 
pe platforma Tichilesti se face selectia si obtinerea scrofitelor de reproductie, iar pe platforma 
Baldovinesti se face cresterea si ingrasarea porcilor pentru livrare la greutatea de 90 - 110 kg /cap. 

Firma are 12.000 de scroafe si livreaza anual peste 250.000 de capete de porci grasi pentru 
abatorizare, de rasa superioara, obtinuta din vieri si scrofite PIC. Carcasa astfel obtinuta dupa 
abatorizare este de calitate superioara. 

 
� Industria 

Din analiza poten�ialului economic br�ilean au fost identificate centrele industriale ce sunt 
dependente de o singur� ramur� industrial� dominant�, dintre acestea fac parte urm�toarele UAT-
uri: V�deni, Cazasu, Tichile�ti, Gropeni, Traian, M�xineni, Jirl�u �i Movila Miresii. Pentru aceste 
centre industriale se propun m�suri de diversificare a activit��ilor economice prin sus�inerea 
economic� �i financir� din partea autorit��ilor locale �i centrale. 

Dezvoltarea polilor de excelen�� atât pentru industria prelucr�toare, cât �i pentru cea a 
energiei electrice, termice, gaze �i ap�, se va realiza prin înfiin�area �i promovarea 
suprastructurilor industriale de tip cluster, re�ele de firme, ce au ca scop crearea de noi oportunit��i 
economice, financiare, informa�ionale, atât pentru resursele de munc� cât �i pentru firmele ce sunt 
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integrate în acest sistem. În prezent, municipiul Br�ila este considerat pol de dezvoltare economic� 
la nivel regional, datorit� rezultatelor pozitive înregistrate de agen�ii economici locali, ce au 
influen�e favorabile �i asupra localit��ilor din vecin�tatea acestuia (ex: Chiscani, Tichile�ti, 
Gropeni, Traian, Cazasu, V�deni, M�xineni) (cf. PATJ Braila). 

 

 
 

 
2.5. POPULATIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE 

 
Populatia comunei Tichilesti, la 01 ianuarie 2010 la avea 3790 dintre care 1923 barbati si 

1867 femei. 
 

2.5.1. Evolutia populatiei 

Analizand datele de la  recensamantul populatiei de la 1956, cand s-a inregistrat un numar 
de 3609 locuitori, se observa o usoara crestere a populatiei pana in 1966, ajungand la 4937 
locuitori, dupa care populatia comunei scade treptat, ajungand in 1992 la 4042 locuitori. In anul 
2002 are loc iarasi o crestere, populatia ajungand la 4320 locuitori. Dintre acestia, 2339 erau 
barbati si 1981 femei. 

Conform Institutului National de Statistica Braila, la 1 iulie 2007, totalul populatiei era de 
3813 locuitori, dintre care 1949 femei si 1864 barbati.  

Intre anii 2002-2006 din cartogramele “PATZ Periurban Braila”, populatia comunei Tichilesti 
a avut o dinamica relativ constanta, de - 1,3%.  
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Densitatea populatiei, la nivelul anului 2009, era 90.1 locuitori/km2, iar cea a judetului de 77.1 
locuitori/km2  

.  
                Densitatea popula�iei în jude�ul Br�ila, 01-01-2009(www.placelook.com) 
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Raportul de dependen�� dup� vârst�,  in anul 2006, inregistra valoarea de 54,1%, asa cum 
se poate observa in cartograma 2-7-PATZ Periurban Braila. 

 
Raportul de dependen�� dup� vârst� reprezint� raportul (exprimat în procente), dintre 

num�rul popula�iei de vârst� tân�r� (0 - 14 ani) �i al popula�iei de vârst� b�trân� (peste 65 ani) �i 
num�rul popula�iei de vârst� adult� (15 - 64 ani). Acest raport exprim� presiunea  popula�iei tinere 
�i a celei vârstnice, num�rul de tineri �i b�trâni, asupra a 100 persoane de vârst� adult�. 
Segmentul popula�iei adulte are cel mai important rol social. Trebuie f�cut� aici precizarea c�, pe 
de o parte, nu to�i cei în vârst� de pân� la 15 ani �i, mai ales, în vârst� de peste 65 ani sunt 
economic inactivi, dup� cum nici to�i cei în vârst� de 15 - 64 ani sunt economic activi (cf PATZ 
Periurban Braila). 

 
 
Indicele vitalit��ii popula�iei calculat prin raportarea popula�iei tinere la popula�ia vârstnic� 

are valoarea de 1,07 pentru zona periurbana, sub nivelul dorit de 1,5, care asigur� înlocuirea 
genera�iilor. Valori extrem de reduse (mult sub nivelul dezirabil) se înregitreaz� în comunele: 
Carcaliu (0,5), C�za�u (0,6), Romanu (0,7), Gropeni(0,7), Traian(0,7)  �i Tichile�ti (0,8). 

 
Miscarea naturala si migratorie (cf PATZ Periurban Braila).  
Cele doua tipuri de miscari care determnina volumul �i structura unei popula�ii popula�ii sunt: 

mi�carea natural� cu cele dou� fenomene pe care le surprinde – natalitate �i mortalitate – �i sintetizat� prin 
sporul natural �i mi�carea migratorie, sintetizat� de sporul migratoriu. 
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Analizand cartogramele care se refera la aceste doua fenomene, observam ca, in anul 
2006, la nivelul populatiei, rata natalitatii era intre 10.1‰ si 12.0‰, si rata mortalitatii intre 10.1‰ si 
15.0‰. 
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Sporul anual al popula�iei jude�ului Br�ila în 2008 a fost de -7,0‰ si sporul natural de -
4,5‰. Sporul anual al unei popula�ii se calculeaz� luând în considerare atât sporul natural cât �i 
migra�ia net�. Pentru comuna Tichilesti, sporul anual a fost de 0,8‰, sporul natural -6,3 ‰,  iar 
sporul migratoriu, pozitiv, de 3,6‰. 

Rata mortalit��ii infantile reprezint� frecven�a deceselor sub un an, raportat� la totalul 
n�scu�ilor vii dintr-o perioad� determinat� (de obicei un an calendaristic). Pentru comuna Tichilesti, 
acasta rata a avut o medie, intre anii 2004-2008, de 16,6‰. 

 

 

Analiza deceselor pe cauze �i vârste ofer� o imagine asupra st�rii de s�n�tate la nivelul 
unui jude�. Principalele cauze ale deceselor sunt reprezentate de: boli ale aparatului circulator, 
tumori, boli ale aparatului respirator. Aceste cauze reflect� atât o calitate a vie�ii relativ proast� (stil 
de via�a nes�n�tos, condi�ii de via�a necorespunz�toare, stres) cât �i deficien�e ale sistemului 
sanitar în special în ceea ce prive�te m�surile de preven�ie. Interesant este faptul c� în perioada 
2004-2006 ierarhia deceselor datorate acestor boli nu s-a schimbat �i se p�streaz� �i pe medii de 
reziden��. Inciden�a bolilor care reprezint� principalele cauze de deces este mai mare în mediul 
urban decât în ruralul jude�ului. 
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Numarul de locuitori ce reveneau la un medic, in 2006, era foarte ridicat, intre 1000 si 
1999, fata de 787 in judet si de 460 in Romania. 

 
 
Numarul  locuitorilor ce reveneau unui cadru sanitar ramane la fel de ridicat, de 300 si 

499 la nivelul comunei, comparativ cu cel din judet de 154locuitori/ cadru sanitar. 
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Potrivit studiului de fundamentare al „Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean 
Braila” privitor la structura si dinamica distributiei in teritoriul judetean Braila, nivelul de educatie al 
unei populatii are implicatii directe asupra gradului de calificare al fortei de munca intr-un anumit 
teritoriu si implicit asupra nivelului de trai. In ceea ce priveste nivelul de educatie in judetul Braila 
acesta este scazut, din cele 44 de UAT-uri componente 32 detin ponderi ale populatiei de 15 ani si 
peste fara nici o scoala absolvita sau doar cu scoala primara mai mari de 30%.  

In anul 2002, ponderea populatiei cu studii superioare era de sub 1%. 
In anul 2006, numarul elevilor era de 13 si 15 / profesor iar media pe judet era de 15.9 

elevi /profesor.  

 
 

La recensamantul din 2002, structura etnica a comunei se prezinta astfel:  total: 4320; 
- 4289 romani; 
- 2 maghiari; 
- 25 romi. 
 

Culte religioase 
Structura dupa religie: ortodoxa - 4293, romanocatolica - 5, penticostala - 11, greco catolica 

- 2, baptista - 3, adventista de ziua a saptea - 3, mulsulmana - 2. 
 
 

2.5.2. Resursele umane 
� Resursele de munc� reprezint� acea categorie de popula�ie care dispune de ansamblul 
capacit��ilor fizice �i intelectuale care îi permit s� desf��oare o munc� util� în una din activit��ile economiei 
na�ionale �i includ: popula�ia în vârst� de munc�, apt� de a lucra (b�rba�i de 16 - 62 ani �i femei de 16 - 57 
ani), precum �i persoanele sub �i peste vârsta de munc� aflate în activitate.  
� Popula�ia activ� civil� caracterizeaz� oferta poten�ial� de for�� de munc� �i gradul de ocupare a 
popula�iei cuprinzând popula�ia ocupat� civil� �i �omerii înregistra�i. 
� Popula�ia ocupat� civil� cuprinde toate persoanele care au o ocupa�ie aduc�toare de venit, pe care 
o exercit� în mod obi�nuit în una din activit��ile economiei na�ionale fiind încadrate într-o activitate 
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economic� sau social� (cu excep�ia cadrelor militare �i a persoanelor asimilate acestora, a salaria�ilor 
organiza�iilor politice, ob�te�ti �i a de�inu�ilor) în baza unui contract de munc� sau în mod independent (pe 
cont propriu), în scopul ob�inerii unor venituri sub forma de salarii, plat� în natur�, etc.  
� �omerii înregistra�i reprezint� persoanele apte de munc�, ce nu pot fi încadrate din lipsa de locuri 
de munc� disponibile �i care s-au înscris la agen�iile teritoriale pentru ocuparea for�ei de munc�. 

 
Distributia populatiei pe sectoare ale economiei nationale, in judetul Braila,  ilustreaza o 

tendinta de tertiarizare a fortei de munca.  
Conform recensamantului populatiei si locuintelor din 2002-INSSE, in comuna Tichilesti, 

distributia populatiei pe sectoare se prezinta astfel: sector primar 0,5, sector secundar 0,3, sector 
tertiar 0,2. 
In perioada 2004-2008 numarul de salariati a urmat un curs ascendent. Insa, din cauza efectelor 
crizei economice instalate in Romania la inceputul anului 2009, ritmul de crestere al numarului de 
someri inregistrati devine mult mai alert.  

�omajul este un fenomen cu implicatii directe asupra nivelului de trai al populatiei �i 
indirecte asupra vietii economice a comunei. 

 
 
Evolutia numarului de someri, conform Agentiei pentru ocuparea fortei de munca Braila, se 

prezinta astfel: 
Anul 2008 2010 
Numar total someri 91 159 

 
Rezulta o crestere procentuala de 74,7% a numarului de someri din 2008 pana in 2010. 
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Situatia somerilor inregistrati in Tichilesti, pe medii, in perioada iulie 2009 - iulie 2010 se 
prezinta astfel: 

 
iulie aug sept oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul 
105   102   111   133   147   152   156   159   159   155   155   135   140 

 
 
Mai mult de o jumatate dintre UAT-urile judetului Braila au o pondere a populatiei ocupate in 

populatia activa cuprinsa intre 90 – 95%, iar in cazul a peste o treime dintre UAT-uri populatia 
ocupata reprezinta 80 – 90% din populatia activa. Se remarca prin ponderi scazute ale populatiei 
ocupate UATurile: Tichilesti (58,1,2%), Gropeni (62,4,2%), Cazasu (75,9,1%), orasul Faurei 
(78,1%), Surdila Greci (87,3%), Vadeni (78,3,2%) si Romanu (79,5%). 

La polul opus, sunt unitatile administrative in care se inregistreaza cresteri de peste 30% ale 
salariatilor: Frecatei (116%), Gropeni (76,8%), Surdila-Greci (54,3%), Tufesti (41,4%), Victoria 
(38,5%), Tichilesti (34,9%). 

In comuna se inregistreaza o pondere impoatanta de populatie fara scoala absolvita, de 
9,6%.  

Populatia de 10 ani si peste, dupa nivelul institutiei de invatamânt absolvite la nivel de 
unitate administrativ teritoriala - Recensamântul populatiei, locuintelor si gospodariilor 2002: 

UAT 
Populatia 
de 10 ani 
si peste 

Invatamânt 
superior 

Invatamânt 
postliceal 

 si de 
maistri 

Invatamânt 
secundar 
superior 
 (liceal, 

profesional 
si 

de ucenici) 

Invatamânt 
secundar 
 inferior 

(gimnazial) 

Invatamânt 
primar 

Fara 
scoala 

Nedeclarat 

Tichilesti 3865 12 27 757 1435 1260 372 2 

 
2.5.3. Disfunctionalitati privind evolutia si structura populatiei, modul de ocupare a 
resurselor de munca 

-  Tendint� de sc�dere a volumului populatiei de la 4320 locuitori în 2002 la 3790 locuitori în 
2010;  

- Indicele vitalit�tii populatiei: 0,8-valoare extrem de redusa(sub nivelul deziderabil), aflat sub 
pragul care asigur� înlocuirea generatiilor; 

-  Raport de dependent� dup� vârst� (54,1‰) superior ca valoare mediei judetene (43,8‰), 
ceea ce presupune o sarcin� social� mai mare asupra populatiei comunei fat� de cea 
suportat� de populatia judetului; 

-  Ponderi scazute ale popolatiei ocupate în populatia total� a comunei �i o slaba 
reprezentare în sectorul tertiar; 

- Curs ascendent a numarului de salariati intre 2004-2008, insa, din cauza efectelor crizei 
economice instalate in Romania la inceputul anului 2009, ritmul de crestere al numarului de 
someri inregistrati devine mult mai alert.  

- Cre�tere a num�rului de �omeri în perioada iulie 2009 – iulie 2010; 
-  Pondere ridicat� a populatiei f�r� �coal� absolvit�; 

 
2.6. CIRCULATIA 

Teritoriul administrativ studiat este strabatut de la nord la sud de DN 21, importanta artera 
de circulatie si prevazut in Planul de Amenajare Teritoriala a Judetului Braila, ca principal ax de 
dezvoltare interjudetean (Braila-Chiscani-Tichilesti-Unirea-Viziru). Pe acest ax de dezvoltare se 
afla localitatea Albina.  
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In ceea ce priveste accesul la satul Tichilesti acesta se poate realiza prin DJ 212 paralel cu 
DN 21, situat intre DN 21 si Dunare. Legatura intre Tichilesti si Albina este realizata prin DC9, la 
care este necesara imbunatatirea starii de viabilitate. 

Se poate considera ca aceasta comuna are o accesibilitate foarte buna, fiind situata pe 
reteaua de transport majora si in zona de influenta a municipiului Braila. 
 

� Cai rutiere 
Comuna Tichilesti este amplasata pe de o parte si de alta a drumului national DN21(E584) 

si a drumului judetean DJ212. 
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DN21 strabate teritoriul administrativ al comunei de la nord la sud si leaga Braila de 
Slobozia. Soseaua trece prin Slobozia se intersecteaza cu autostrada A2 lânga Drajna Noua, si, 
dupa ce traverseaza Calarasiul, se termina in DN3. 

Drumul national DN21 (E 584) este încadrat în clasa de trafic mediu (0,1 ... 0,3 milioane osii 
standard de 115kN), cu tendinta spre trafic greu. Aceasta se datoreaz� faptului c� acest drum face 
leg�tura judetelor Galati, Br�ila cu A2 - Autostrada Soarelui. În ultimii ani, se constat� în 
componenta traficului, cre�terea num�rului autovehiculelor grele, de transport marfa. 

Lungimea drumului in judet este 132,2km. Pe acest ax de dezvoltare se afla localitatea 
Albina, lungimea drumului prin aceasta fiind de 0,550 km corespunzator unei suprafete de 4400 mp 
parte carosabila. 

  Drumul national DN21 

DJ 212 este a doua artera ca importanta in teritoriul administrativ strabatandu-l de la nord la 
sud. Traseul acestuia este Braila-Chiscani-Tichilesti-Gropeni-Tufesti-Berestii de Jos. 

Legatura intre localitatile Tichilesti si Albina este asigurata de drumul comunal DC9 pietruit, 
cu o lungime de 6,00 km - conform „Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Tichilesti, sectiunea I – bunuri imobile”, insusit de Consiliul Local Tichilesti prin Hotararea 
6 din data de 26 februarie 2010. 

In anul 2009, in cadrul Programului de pietruiri, reabilitari si/sau asfaltari drumuri de interes 
local aprobat prin HG 1256/2005, pentru judetul Braila, s-a demarat executia lucrarilor de reabilitare 
si asfaltare pe drumul comunal DC9 Albina – Tichilesti. 

 
Transportul de marfa si calatori se efectueaza in principal pe DN21 , DJ212 si accidental pe 

DC9, cu ajutorul autocarelor, microbuzelor sau autoturismelor. 

� Cai feroviare 

Pe teritoriul UAT Tichilesti nu exista cai ferate.  
In nordul teritoriului administrativ, la granite cu UAT Chiscani, dar pe teritoriul acestuia se 

afla o cale ferata simpla neelectrificata, pentru transporturi de marfa care face legatura intre Lacul-
Sarat si zona industriala- platforma Chiscani.  

 
� Cai navigabile 

Comuna Tichilesti se afla pe malul stang al Dunarii, al doilea fluviu ca lungime intre fluviile 
Europei, dupa Volga, fiind singurul fluviu european care curge de la vest la est si un important drum 
fluvial international, curgând prin 10 tari, are afluenti in alte sapte tari si trece prin patru capitale de 
stat. 

Cele trei sectoare ale Dunarii sunt:  
-Dunarea de sus – 1072 km - de la izvoave pâna la Gonyu;  
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-Dunarea de mijloc - 860 km - de la Gonyu pâna la Drobeta-Turnu-Severin; 
-Dunarea de jos – 930 km - de la Drobeta-Turnu-Severin pâna la Sulina. 
Fluviul Dunarea strabate judetul de la sud la nord, având un senal navigabil fluviomaritim pe 

portiunea Braila-Galati-Tulcea-170 km - si un senal navigabil fluvial de la intrarea in judet pâna la 
Braila, fiind principala artera de navigatie transeuropeana –coridorul 7, care asigura legaturi pe apa 
la Marea Neagra si Marea Mediterana. 

Portul Braila este amplasat pe malul stâng al Dunarii la extremitatea amonte a sectorului 
maritim.  

Punctul de trecere cu bacul la Braila / Smirdan, pentru pasageri si mijloace auto spre 
localitatea Macin din Judetul Tulcea, realizeaza legatura cu Dobrogea. 

UAT Tichilesti cuprinde cca 1/6 din suprafata sa fluviul Dunarea, cu Bratul Calia,  impreuna 
si cu Insula Calia. 

In prezent nu exista trecere BAC pe fluviul Dunarea, in UAT Tichilesti.  
 
Disfunctionalitati  

• Lipsa zonei de siguranta/protectie de-a lungul DN21, DJ 212, drumurilor comunale; 
• circulatie congestionata de trafic de tranzit pe DN 21; 
• puncte de conflict pe DN 21 si DJ212(in partea de nord extrem a UAT Tichilesti catre 

UAT Chiscani) ; 
• intersectii nemodernizate; 
• orizontalitatea terenului care nu permite o evacuare usoara a apei; 
• sistem defectuos de colectare a apelor pluviale (santurile existente din pamant cu 

efecte distrugatoare asupra corpurilor drumurilor, lipsa podetelor); 
• platformele strazilor neamenajate corespunzator ca latime (in prezent sunt situate in 

limita 3,20-6,0m); 
• starea tehnica slaba a strazilor(calitatea carosabilului) cu efecte nedorite in cazul 

accesului autovehiculelor de transport in comun sau a celor de urgenta cum sunt: 
masinile de pompieri, autosanitare pentru interventii de urgenta; 

• lipsa trotuarelor si a zonelor pietonale; 
• lipsa amenajarilor de parcari publice; 
• lipsa unor piste pentru biciclisti. 

 
2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL 
 
2.7.1.BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE ÎN LIMITA TERITORIULUI 
ADMINISTRATIV. 

Bilantul teritorial reprezentatnd proportia dintre suprafetele ocupate de zonele functionale pe 
intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza, s-a intocmit atat pentru teritoriul extravilan, cat si 
pentru cel intravilan. 

 Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ ilustreaza 
categoriile de folosinta ale terenurilor, grupate pe teritoriul extravilan, teritoriul intravilan si total.  

Categoriile de folosinta, conform evidentelor cadastrale, pot reprezenta suprafetele agricole 
(arabil, pasuni-fanate, vii, livezi) si suprafetele neagricole (paduri, ape, drumuri, curti-constructii, 
neproductiv) 

Bilantul teritorial al categoriilor de folosinta pe intreaga suprafata a teritoriului administrativ 
permite deducerea suprafetei intravilanului existent, prin aditionarea suprafetelor declarate curti 
constructii in extravilan la suprafata intravilanului localitatii. 
 

Suprafata teritoriului administrativ al comunei Tichilesti este 6347,94 ha cf. masuratorilor 
efectuate pe ridicarea topografic� PUG 2011. 
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Modul de folosint� a teritoriului administrativ al comunei Tichilesti este reflectat în tabelul 
urm�tor : 

 
Bilantul teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ existent 

Teritoriu 
administra
-tiv al 
unitatii de 
baza 

Categorii de folosinta(ha) 

agricol neagricol total 

arabil pasuni- 
fanate 

vii live
zi 

paduri ape drumu
ri 

curti-
constructii 

nepro
ductiv

e 

 

Extravilan 4303,05 145,60 81,00 - 450,00 463,30 
Fluviu 
429,00 

99,00 - 46,50 6017,45 

Intravilan  - - - - - - 26,38 303,61 0,50 330,49 

Total  4303,05 145,60 81,00 - 450,00 892,3 125,38 303,61 47,00 6347,94 

%din care 67,79% 2,29% 1,28%  7,09% 14,06% 1,97% 4,78% 0,74% 100% 

Sursa:  masuratori efectuate pe ridicarea topografic� 2011 
 
 

2.7.2. BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT 
În componenta teritoriului intravilan existent, intr� intravilanul satului re�edint� de comun�, 

Tichilesti, intravilanul satului apartinator Albina, precum �i cele 11 trupuri izolate, dupa cum 
urmeaza: 

 

• Localitatea de resedinta,  sat Tichilesti. -250,52 ha 
• sat apartinator Albina- 48,23ha 
• SC VECTOR SRL - 1,02 ha 
• SC CANEURO SRL -14,41 ha 
• FERMA FORCYTYA - 2,65 ha 
• STATIE DE POMPARE - 0,93 ha 
• STATIE DE EPURARE PENTRU FERMA - 0,20 ha 
• FERMA SC ISIFLOR - 1,54 ha 
• PLATFORME DESEURI (2) dezafectate  - 1,69 ha 
• MOTEL ALBINA: 0,20 ha 
• CIMITIR ALBINA: 0,58 ha 
• FERMA TICHILESTI(PF Davidescu): 8,52 ha 

 

Total intravilan existent = 330,49 ha 
 
 

Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent este reflectat în tabelul 
urm�tor, conform  masuratori efectuate pe suportul topografic PUG 2011: 
 

 
ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT 
Suprafata 

(ha) 
Procent % din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  
 

209,82 63,49 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, 
UNITATI AGROZOOTEHNICE 

74,82 22,64 
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INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC  
 

6,00 1,81 

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT 
RUTIER 
 

26,38 7,98 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE  
 

1,00 0,30 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE;  
DESTINATIE SPECIALA 
 

0,23 
7,89 

0,07 
2,39 

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE  
 

3,85 1,17 

TERENURI NEPRODUCTIVE 
 

0,50 0,15 

TOTAL INTRAVILAN   din care: 330,49 100 

TRUP 1 
SAT TICHILESTI 

 
250,52 

 
75,80 

TRUP 2 
SAT ALBINA 

 
48,23 

 
14,59 

TRUP 3 
SC VECTOR SRL 

 
1,02 

 
0,31 

TRUP 4 
SC CANEURO SRL 

 
14,41 

 
4,36 

TRUP 5 
FERMA FORCYTYA 

 
2,65 

 
0,80 

TRUP 6 
STATIE DE POMPARE 

 
0,93 

 
0,28 

TRUP 7  
STATIE DE EPURARE PENTRU FERMA 

 
0,20 

 
0,06 

TRUP 8 
FERMA SC ISIFLOR 

 
1,54 

 
0,47 

PLATFORME DESEURI  (2) 1,69 0,51 
MOTEL ALBINA 0,20 0,06 
CIMITIR ALBINA 0,58 0,18 
FERMA TICHILESTI(PF Davidescu) 8,52  2,58 

 
 
2.7.3.PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN 

 
�      LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

 
Functiunea dominant� în teritoriul intravilan al comunei Tichilesti este locuirea, ocupând o 

suprafat� de 209,82 ha, reprezentand 63,49% . Constructiile pentru locuit s-au dezvoltat mai ales 
pe raza localitatii Tichilesti datorita nivelului ridicat al dotarii cu utilitati (alimentare cu apa in sistem 
centralizat, energie electrica, retea de gaze naturale), telecomunicatii. 
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In comuna exista 1 bloc (locuinte colective); necesarul de locuinte este satisfacut de 

locuintele individuale ale satenilor. 
Multe sunt construite din materiale locale: chirpici si paianta. In ultimii ani au aparut multe 

locuinte noi, construite din materiale durabile (caramida, b.c.a, boltari) pe terenuri libere sau prin 
demolarea caselor vechi. Starea majoritatii locuintelor este buna.                         

Constructiile de locuinte sunt in general  cu regim de inaltime parter, cu pod inalt, acoperit in 
4 ape; constructiile sunt echilibrate, au un pridvor in fata, cu arce trilobate. Este interesanta 
alinierea constructiilor la cca 3 m de gard, spre interiorul loturilor.  

 

   
 
� UNITATILE INDUSTRIALE  SI  AGROZOOTEHNICE  ocup� o suprafat� de 74,82 ha, 

reprezentand 22,64% din totalul intravilanului, fiind în general spatii de productie, depozitare, 
unit�ti agro-zootehnice, amplasate in partea de nord, vest si sud a localitatii Tichilesti, si in partea 
de est a localitatii Albina. Patru asemenea unitati sunt amplasate izolat in partea de nord si vest a 
localitatii Tichilesti.  

In afara unit�tilor de pe teritoriul administrativ al comunei Tichilesti desf��oar� activit��i 
agricole �i zootehnice majoritatea locuitorilor comunei apti pentru munc�. Prin reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenului, practic, fiecare gospod�rie individual� a devenit 
gospod�rie agricol�. 
 

� INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC  - zona s-a dezvoltat foarte putin în 
ultimii ani, functionând în cl�dirile existente, aceastea fiind situate cu precadere în satul de 
resedinta a comunei Tichilesti. Ponderea avut� de institutiile �i serviciile publice precum �i cea a 
terenurilor destinate activit�tilor comerciale �i serviciilor este de 6,00 ha, reprezentand 1,81% din 
totalul intravilanului. 
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Din punct de vedere al distributiei în comuna si al grup�rii, zonele cu servicii �i institutii 
publice sunt caracterizate printr-o tipologie de dezvoltare punctual� - prin mici nuclee ce 
concentreaz� în special dot�rile culturale, educationale �i de s�n�tate, situate de-a lungul str�zilor 
principale ale localit�tilor.  

Dot�rile existente în cadrul comunei Tichilesti sunt urm�toarele: 
� Administrative: 

Consiliul Local si Primaria are o suprafata totala de teren de 2.312.00 mp, din care  
suprafata totala construita de 517,00 mp. Sediul primariei ocupa suprafata de 349.00 mp, se 
invecineaza la nord, sud si est cu proprietari  particulari, la vest cu drumul judetean DJ212 si are o 
imprejmuire de 92,60 ml. 

Datele privind totalul suprafetelor si vecinatatile sunt conform „Inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al comunei Tichilesti, sectiunea I – bunuri imobile”, insusit de Consiliul 
Local Tichilesti prin Hotararea 6 din data de 26 februarie 2010. 

 
Primaria Tichilesti 

 
Politie  
Posta 
Oficiu de telecomunicatii 

 
� Financiar-bancare 

Sucursala CEC; 
Punct de lucru al bancii Cooperatiste Danubius Braila. 

 
� Comerciale 

Comertul care se practica in zona este cel cu amanuntul al produselor alimentare. Toate 
punctele de desfacere a produselor alimentare au infrastructura slab dezvoltata, fiind practic 
amenajate in gospodariile populatiei sau in spatii inchiriate. In continuare, sunt prezentate cateva 
societati care activeaza in prezent, in comuna, conform date primarie: 

- S.C. MEBEN COM S.R.L. - magazin alimentar;  
- S.C. GATICOM S.R.L. - comert cu amanuntul in magazine nespecializate; 
-S.C.MICHELIN COM S.R.L.  – comert cu amanuntul in magazine nespecializate; 
- S.C. ARASIRA S.R.L. - comert in magazine nespecializate;  
- S.C. IMOBILIAREADA S.R.L. - comert calculatoare. 

 
� Culte  

In ambele localitati exista cate o biserica ortodoxa.   
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 Biserica Tichilesti 

 

� Cultura 
Dotarile culturale ale comunei sunt caminul cultural care a fost complet reabilitat, biblioteca 

comunala si  casa specialistului. 
Caminul cultural exista din anul 1962 si are un total suprafata de teren 1.926,76 mp, din 

care suprafata construita este de 483,65 mp din caramida si o imprejmuire de 9,60 ml. 
Casa specialistului este infiintata in 2008, are o suprafata totala de teren de 224,22 mp, 

suprafata construita de 135,42 mp si imprejmuire de 20 ml. 
Datele privind totalul suprafetelor sunt conform „Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tichilesti , sectiunea I - bunuri imobile”. 

  
Camin Cultural Tichilesti   

� Invatamant 
La nivelul comunei Tichilesti invatamantul se desfasoara in patru unitati.  Acestea sunt: 
Scoala cu clasele I-VIII Tichilesti; 
Scoala cu clasele I-IV Albina; 
Gradinita Tichilesti; 
Gradinita Albina.  
 
Scoala Tichilesti este situata in centrul comunei Tichilesti, pe drumul judetean DJ212, 

langa dispensarul uman si caminul cultural, avand o suprafata totala teren de 9.480,00 mp, 
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suprafata construita  de 1.764,00 mp, din care sediu scoala 1.560,00 mp. Este inscrisa in Cartea 
Funciara cu nr.736, avand nr.cadastral 1.366. 

   
 
 Este o scoala veche de peste 70 de ani. In unitate sunt inscrisi peste 300 elevi sub 

indrumarea a 22 cadre didactice iar procesul instructiv - educativ se desfasoara in doua schimburi. 
Scoala din localitatea Tichilesti dispune de o noua sala de sport cu o suprafata de 38,00 

mp, realizata prin programul initiat de Guvernul României intitulat “Sali de sport”, in anul 2009.  
 

 
     Scoala Tichilesti 
 
Gradinita din Tichilesti este situata langa scoala cu clasele I-VIII si caminul cultural, pe o 

suprafata totala teren de 1.842,00 mp si cu o suprafata construita de 314,00 mp. Este inscrisa in 
Cartea funciara cu nr.736, avand nr. cadastral 1.366.  In cadrul gradinitei sunt inscrisi peste 90 de 
prescolari repartizati in cinci grupe. 

In satul  Albina, scoala si gradinita functioneaza in acelasi imobil, cu o suprafata construita 
de 158,42 mp, pe o suprafata teren de 1.671,11 mp. Scoala Albina este situata in satul Albina 
,pozitionat la 6 km de comuna Tichilesti, o cladire care are o vechime de peste 90 ani. Cei 11 elevi 
invata in regim simultan sub indrumarea unui institutor, care este si cadru didactic coordonator. 

 
La Gradinita Albina sunt inscrisi peste 10 prescolari reprezentând o grupa mixta, iar 

activitatea lor este coordonata de o educatoare calificata. 
 
Invatamantul se desfasoara si in Penitenciarul de Minori si Tineri P.M.T(fost Centru de 

Reeducare Minori si transformat prin OMJ 2363/23.08) care are in custodie minori si tineri care au 
savârsit fapta in minorat si carora instanta de judecata le-a aplicat pedeapsa cu inchisoarea. 
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Scoala, independenta fata de administratia penitenciarului, cuprinde ciclurile primar, 
gimnazial, liceu tehnologic (clasa a IX-a) si scoala de arte si meserii (clasele X-XII). Clasa a XII-a a 
functionat pentru prima oara in anul scolar 2008-2009 ; din cei noua detinuti inscrisi in toamna 
numai unul a obtinut diploma.  

Minorii si tinerii cu condamnari frecventeaza fie scoala (cam 160 de locuri), fie  cursuri de 
calificare organizate de AJOFM Braila si administratia penitenciarului. In afara cursurilor de 
calificare organizate cu AJOFM, se mai desfasoara si „clasicele” programe „Instad” (carantina), 
„Alfaz” (alfabetizare) „Educosan” (educatie sanitara) si „Educosport” (activitati sportive). 

 
� Sanatate 

La nivelul comunei exista un dispensar medical uman cu doua cabinete medicale 
medicina generala si un cabinet de stomatologie.  

Dispensarul a fost reabilitat prin Programul "Dezvoltarea prin proiecte a judetului Braila ". 
Conform „Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti, sectiunea I – 
bunuri imobile”, dispensarul are un total suprafata teren de 2.589.00mp, din care suprafata 
construita de 425,00mp. Este inscris in Cartea Funciara cu nr.1.172, avand nr. cadastral 1.761. 

Asistenta medicala a Penitenciarului de Minori si Tineri este asigurata de un medic de 
familie si sapte asistenti (un angajat civil care lucreaza zilnic, cinci asistenti medicali care lucreaza 
in ture si un asistent la farmacie). 

In localitatea Tichilesti se afla o farmacie SC EFEDRA SRL. 
 

� CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI 
Caile rutiere acopera o suprafata de 26,38 ha, reprezentand 7,98% din totalul intravilanului si 

sunt reprezentate prin DN 21, DJ 212, DC 9, precum si strazile aferente din cele doua sate. 
 

� SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE- Zona ocupa 1,00 ha din teritoriul 
intravilan, si este constituita din terenul de sport in suprafata de 1,00 ha in localitatea Tichilesti. 

De asemenea, in cadrul dotarilor publice (�coli, gr�dinite, biserici), sunt spatii verzi alocate 
acestor dotari.  

De mentionat situarea cimitirului din Tichilesti , cu consecinta ca nu sunt instituite  
zone plantate, pentru protectia sanitara a locuintelor fata de cimitire (conform normelor , trebuie 
realizate perimetral, 50m latime). 

In ceea ce prive�te raportul spatii verzi publice pe cap de locuitor in intravilan, comuna 
Tichilesti detine o suprafat� de 2, 64 mp. spatiu verde/locuitor, mai mica decat necesarul stabilit 
conform normelor in vigoare (in aceasta suprafata, nu s-au introdus insa si suprafetele aferente 
dotarilor, precum nici cele aferente strazilor/DN21, DJ 212).  

Avand in vedere ca localitatea  Tichilesti are in extravilan la cca 500 m spre est, fluviul 
Dunarea si padurea de pe mal, inclusiv de pe insula Calia,  consideram ca necesarul de spatiu 
verde pentru aceasta localitate este ajutat de aceasta resursa verde. 

 
� CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE- zona ocupa 0,23 ha, reprezentand 0,07% din 

total intravilan si cuprinde gospodaria de apa situata in centrul satului Tichilesti. 
 

� ZONA CU DESTINATIE SPECIALA – are o suprafata de 7,89 ha, ocupata de  
Penitenciarul de Minori si Tineri P.M.T(fost Centru de Reeducare Minori si transformat prin OMJ 
2363/23.08) care are in custodie minori si tineri care au savârsit fapta in minorat si carora instanta 
de judecata le-a aplicat pedeapsa cu inchisoarea. 

 
Ca spatiu de detinere, penitenciarul dispune de doua corpuri de cladire: unul vechi, cu 

camere fara grup sanitar (sectia I-a), cel de al doilea mai recent construit,(sectia a II-a). In sectia I-
a se afla carantina, cabinetul medical, infirmeria, o camera pentru cei opt detinuti care lucreaza la 
blocul alimentar, camera de izolare si cele doua sali de mese.  

Un alt treilea corp de cladire pentru cazarea detinutilor este in constructie.  
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Totalul suprafetelor de teren si totalul suprafetelor construite sunt conform „Inventarului 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti, sectiunea I - bunuri imobile’. 

 
� GOSPODARIE COMUNALA –zona ocupa o suprafata de 3,85 ha, reprezentand 1,17% din 
totalul intravilanului, fiind constituita din doua  cimitire si doua platforme de deseuri dezafectate. 

-Cimitirul Tichilesti are o suprafata de 25.000 mp si este amplasat la iesirea din localitate spre 
localitatea Albina. 

-Cimitirul  Albina are o suprafata de 4.700 mp si este amplasat in partea de vest a localitatii. 
 
-Platforma de deseuri dezafectata din localitatea Tichilesti se afla la  o  distanta de 0,7 km, in 

partea de vest.  
-Platforma de deseuri dezafectata din localitatea Albina  se afla la  o  distanta de 0,5 km, in 

partea de est.  
 

� TERENURILE NEPRODUCTIVE ocupa suprafata de 0,50 ha reprezentand 0,15 % din 
totalul intravilanului. 
 
 

2.8. RISCURILE  NATURALE SI ANTROPICE  
 
Analiza RISCURILOR NATURALE, conform HGR 382/2003: 

 
� Cutremure de pamant  

-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc 
natural- comuna Tichilesti se afla in zona de intensitate seismica exprimata in grade MSK- VIII/1. 
Perioada de revenire este de cca 50 ani.  

Cf. PATJ Braila, in conformitate cu prevederile STAS 11100/1–1993, jude�ul Br�ila se 
încadreaz� ariilor macroseimice 81 la nord �i vest de un aliniament ce trece aproximativ prin 
apropierea localit��ilor Br�ila – Ro�iori, �i zonei macroseismice 71 la sud de acest aliniament. 
Conform STAS P100–92, zonarea teritoriului din punct de vedere al coeficien�ilor Ks încadreaz� 
arealul jude�ului zonelor seismice de calcul C (Ks = 0,20), la vest de acela�i aliniament amintit mai 
sus �i D (Ks = 0,16), la sud-est de respectivul aliniament. 

Conform Normativului P100–1/2004, privind zonarea teritoriului în termeni de valori de vârf 
a accelera�iei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu pentru 
recuren�� IMR = 100 ani, valoarea acestui parametru ag este de 0,24 g în partea nord-vestic� a 
jude�ului �i ag = 0,20 g în zona de sud-est a teritoriului jude�ului Br�ila. În ceea ce prive�te zonarea 
teritoriului din punct de vedere al perioadei de col� a spectrului de r�spuns, majoritatea teritoriului 
jude�ului Br�ila se încadreaz� la valoarea Tc = 1,0 sec. 

 
 Efectele actiunii seismice de gradul VIII MSK asupra: 
- constructiilor tip A (constructii din piatra nefasonate, caramida nearsa, valatuci, pamant 

batut) pot fi distrugeri si prabusiri; 
- constructiilor tip B (constructii din caramida arsa, piatra fasonata, blocuri de beton cu 

schelet de lemn; zidarie portanta cu samburi si plansee de beton armat) pot fi avarii importante si 
distrugeri; 

- constructiilor tip C (constructii cu schelet din beton armat monolit sau din elemente 
prefabricate)pot fi avarii moderate si importante; 

Alte efecte: in cazuri izolate se produce ruperea portiunilor de imbinare a coductelor; 
monumentele si statuile se deplaseaza si se rasucesc; imprejurimile din piatra se prausesc; se 
observa mici alunecari de teren in zonele depresionare si pe pantele abrupte ale drumurilor 
taluzate; in teren apar crapaturi de cativa centimentri; apar noi bazine de apa; puturi secate se 
umplu cu apa iar in altele apa seaca sau apar schimbari ale  nivelului si  debitului apei din fantani. 
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- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, pentru jude�ul Br�ila pericolul 
real de apari�ie al unor mi�c�ri seismice provine din regiunea mun�ilor Vrancei, dintr-o zon� situat� 
la cca. 120 km de municipiul Br�ila. Intensitatea maxim� probabil� a seismelor în jude�ul Br�ila 
este de gradul VIII pe scara MSK–64, cu o perioad� de revenire de 50 ani. 
În total, din cele 99 de cutremure de p�mânt cu magnitudinea M
5 înregistrate în secolul XX, 
având ca focar zona Vrancea, mai mult de jum�tate s-au resim�it �i în jude�ul Br�ila, ceea ce 
exprim� o frecven�� deosebit� a acestor fenomene tectonice periculoase. 
În jude�ul Br�ila inunda�iile sunt dezastrul complementar, asociat celui seismic, cu cea mai mare 
probabilitate �i amploare. 

In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti si institutiile: primaria, scoala generala I-
VIII biserica si penitenciarul sunt expuse riscului de cutremur de  tip –principal (C). 

 
� Inundatii 

- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, inundatiile in judetul Braila sunt 
provocate de precipita�iile abundente �i debitele excep�ionale ale cursurilor de ap�, amplificate în 
eventualitatea avarierii digurilor de protec�ie.  

Ap�rarea împotriva inunda�iilor, pe cursul de ap� – fluviul Dunarea, se realizeaz� de-a 
lungul a 245 km diguri longitudinale �i de compartimentare, gestionate de Administra�ia Na�ional� 
de Îmbun�t��iri Funciare. 

Durata ap�r�rii împotriva inunda�iilor pe fluviul Dun�rea este în medie 30-90 zile, dar poate 
dura �i 150 zile (anul 1981). 

Digurile de protec�ie sunt lucr�ri de p�mânt, realizate la limita exterioar� a albiilor minore, 
care înso�esc cursurile de ap� f�r� a urma riguros meandrele acestora, având urm�toarele 
caracteristici constructive: 

- l��ime la baz�: 10 – 15 m; 
- l��imea coronamentului: 3 – 5 m; 
- în�l�ime: 1,5 – 5 m. 
 
Având în vedere caracteristicile hidrografice, relieful, dispunerea localit��ilor �i a obiectivelor 

economice în teritoriul jude�ului Br�ila, ap�rarea împotriva inunda�iilor �i fenomenelor 
meteorologice periculoase este organizat� în urm�toarea structur�: 

- Ansamblul Dun�rea, în administrarea Administra�iei Na�ionale de Îmbun�t��iri Funciare 
Br�ila, cu trei sisteme: 

- Cazasu (Br�ila – Dun�re – Siret); 
- Viziru (Chiscani – Dun�re – C�lm��ui); 
- Insula Mare a Br�ilei (Balta Br�ilei). 
 

Fluviul Dun�rea �i bra�ele sale (Cremenea, M�cin, Vâlciu, M�nu�oia, Calia, Cravia  si 
Arapu) totalizeaz� în jude�ul Br�ila 304 km. În aproximativ 100 ani (1897– 2006) s-au produs 15 
viituri, cu durata medie de 70 zile de la data dep��irii malurilor pân� la retragerea apei în albia 
minor�. În jude�ul Br�ila, Dun�rea a provocat inunda�ii în anii 1897, 1907, 1924, 1937, 1962, 1970 
1975, iar în 2005 �i 2006 de mic� amploare. Pentru protec�ia împotriva inunda�iilor, de-a lungul 
Dun�rii în jude�ul Br�ila a fost realizat cel mai amplu sistem de îndiguire din �ar�: 273 km, atât pe 
malul stâng, de la Gura C�lm��ui la �endreni, cât �i în sistem circular, pe perimetrul Insulei Mari a 
Br�ilei. Au fost scoase astfel de sub pericolul inunda�iilor municipiul Br�ila �i 9 comune cu 23 de 
sate, peste 160000 ha teren agricol �i cca. 300 km drumuri jude�ene �i comunale. 

Ansamblul Dun�rea ap�r� împotriva inunda�iilor localit��i, terenuri agricole �i obiective 
economice situate în stânga Dun�rii, între Gura C�lm��uiului �i v�rsarea Siretului, apar�inând 
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municipiului Br�ila �i comunelor V�deni, Chiscani, Tichile�ti, Tufe�ti, Gropeni, St�ncu�a �i Berte�ti 
de Jos, precum �i pe cele situate între bra�ele M�cin �i Vâlciu, cu comunele Frec��ei �i M�ra�u, 
dou� amenaj�ri piscicole, o baz� de agrement de importan�� na�ional� (Blasova) �i cea mai mare 
exploata�ie agricol� din �ar� (Insula Mare a Br�ilei, cu cca. 65000 ha). Ansamblul integreaz� în 
mod coerent trei sisteme de ap�rare împotriva inunda�iilor, astfel: 

1. Sistemul Cazasu  
2. Sistemul Viziru ap�r� împotriva inunda�iilor localit��ile, obiectivele economice �i terenurile 

agricole din stânga Dun�rii, de la v�rsarea C�lm��uiului pân� la Br�ila, apar�inând comunelor 
Berte�ti de Jos, St�ncu�a, Gropeni, Tufe�ti, Tichile�ti �i Chiscani, cu cca. 3500 de gospod�rii 
17500 ha teren agricol �i 6 km cale ferat� în zona inundabil�. Sistemul const� într-un dig de 
protec�ie lung de 58 km (46 km pe Dun�re, 5,5 km pe C�lm��ui �i 6,5 km de lucr�ri de 
compartimentare) construit în anul 1953, o re�ea de 293 km canale de desecare �i 7 sta�ii de 
pompare. 

Pe lungimea sa, la distan�e de 3 – 7 km, sunt dispuse 11 puncte de observare �i ap�rare 
(cantoane). 

3. Sistemul Insula Mare a Br�ilei 
 
Inunda�iile provocate de apele interne sunt generate de precipita�ii locale abundente, 

înso�ite sau urmate de cre�teri semnificative ale nivelului apelor freatice. 
Înl�turarea excesului de ap� se realizeaz� numai prin pompare, fiind interzis� deteriorarea 

digurilor de protec�ie. În jude�ul Br�ila se afl� sub inciden�a pericolului de inunda�ii provocate de 
ape interne urm�toarele zone: 

1. Incinta îndiguit� Insula Mare a Br�ilei 
2. Albia major� a Dun�rii cuprins� între digul de protec�ie �i terasa Br�ilei, reprezint� o 

suprafa�� de 15000 ha terenuri agricole, pe raza comunelor Berte�ti de Jos, St�ncu�a, Tufe�ti, 
Gropeni, Tichile�ti, Chiscani �i V�deni. Evacuarea excesului de ap� se realizeaz� prin re�eaua de 
desecare existent�: canale de desecare �i sta�ii de pompare din sistemele Viziru �i Cazasu. 

3. Zonele cu depresiuni de tasare din B�r�gan 
 
Având cea mai joas� altitudine medie din �ar� (28 m), str�b�tut de cursuri de ap� 

importante (Dun�rea �i Siretul) sau foarte capricioase (Buz�ul �i C�lm��uiul), jude�ul Br�ila 
reprezint� o zon� în care pericolul inunda�iilor este real, permanent �i major. În mod frecvent 
însemnate suprafe�e de teren din Lunca Dun�rii �i Balta Br�ilei, luncile Siretului, Buz�ului �i 
C�lm��uiului, dar �i mari suprafe�e de câmpie joas�, erau acoperite de ape. În consecin��, în 
deceniile 6, 7 �i 8 ale secolului al XXlea, în jude� s-a realizat cel mai dezvoltat sistem de 
regulariz�ri de cursuri de ap�, desec�ri �i îndiguiri din �ar�. Trebuie avut în vedere c� aceste 
amenaj�ri s-au realizat cu zeci de ani în urm�, iar lucr�ri de între�inere, repara�ii �i consolid�ri nu s-
au mai efectuat decât par�ial. În unele zone digurile au suferit fisuri sau infiltra�ii. Mai mult, 
utilizarea digurilor de protec�ie ca drumuri comunale, precum �i eroziunea natural� au f�cut ca 
în�l�imea acestora s� scad� cu 1,2–1,5 m fa�� de cea ini�ial�. 

 
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc 

natural-  
Localitati afectate de hazardurile naturale – inundatii, cuprinse in Legea nr. 575/2001 

si localitati afectate in perioada 1998 –2006 dupa tipul producerii pagubelor la inundatii 

Nr 
crt 

Localitati 

Tipuri de inundatii 

Legea nr. 575/2001 1998 – 2006 

Pe cursuri  
de apa Pe torenti Pe cursuri de apa / 

An producere 
Pe torenti 

An  producere 

1 Tichilesti  NU NU 2005 NU  

Acesta clasificare s-a realizat atunci cand UAT Tichilesti, nu avea ca vecinatate fluviul 
Dunarea. In prezent UAT Tichilesti si-a marit teritoriul administrativ cu cca o treime din suprafata 
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sa, cu o zona care este limitrofa fluviului Dunarea, pe malul caruia se afla un dig de aparare contra 
inundatiilor. In masura in care acest dig rezista in perioadele de marire a cotelor Dunarii, terenul 
respectiv nu este inundat. 

 
In urma indiguirii Dunarii nu sunt riscuri naturale. 

 

      
Digul de la Tichilesti 

 
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 

publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti si institutiile: primaria, scoala generala I-
VIII biserica si penitenciarul sunt expuse riscului de inundatii de  tip –secundar (id); 

 
 

� Alunecari teren 
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc 

natural- potentialul de producere a alunecarilor de teren in zona in care se afla comuna Tichilesti 
este scazut si probabilitatea de alunecare este practic zero. 

- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, alunecarile de teren, in judetul 
Braila,  afecteaza mun. Braila �i malurile înalte ale Dun�rii, Siretului �i Buz�ului. 
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In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti si institutiile: primaria, scoala generala I-
VIII biserica si penitenciarul sunt expuse riscului de alunecari de teren de tip –secundar (at/pt); 

 
Conform studiului realizat de IPTANA în 2007- “Identificarea �i delimitarea hazardurilor 

naturale (cutremure, alunec�ri de teren �i inunda�ii). H�r�i de hazard la nivelul teritoriului jude�ean. 
Sec�iunea III. Regiunea 2 - (Sud-Est): Jude�ul Braila” pe teritoriul jude�ului Br�ila procesele 
geomorfologice sunt reprezentate cu prec�dere prin sufoziuni, tas�ri, procese eoliene în câmpurile 
tabulare, la care se adaug� cele specifice luncilor precum �i subsiden�a din Câmpia Siretului 
Inferior. Alunec�rile de teren au o dezvoltare redus� �i s-au manifestat pe teritoriile comunelor 
M�xineni, Racovi�a, Râmnicelu, Scor�aru Nou, Sute�ti, Gr�di�tea, Movila Miresei, Sili�tea, V�deni, 
Vi�ani, Jirl�u, Ianca, Tichile�ti, Ulmu, Cire�u, Z�voaia, Însur��ei, Berte�tii de Jos. 

Alunecarile de teren au urm�toarea r�spândire �i caracteristici: - poligoane reduse ca 
dimensiui, alungite, cu aspect zim�at, având probabilitatea medie-mare se dispun de-a lungul 
abruptului Dun�rii în comuna Tichile�ti (cf „PATJ Braila”). 
 

 
 

ALTE TIPURI DE RISC NATURAL cf. cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 
2009” prezentate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila si „Planul 
de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 2011” 
 
Conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila, 2009” prezentate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, sunt posibile – �i 
frecvente – fenomene meteo periculoase: furtuni, grindin�, polei, înz�peziri, înghe� la sol, chiciur� 
�.a. 

Situa�iile cele mai probabile care ar putea crea pericolul inunda�iilor în jude�ul Br�ila sunt 
urm�toarele: 

1. Topirea rapid� a z�pezilor în zonele montane �i colinare, la sfâr�itul iernilor cu precipita�ii 
abundente, urmate de cre�teri bru�te ale temperaturii aerului. 



 

 

 

 

  

 

69 

 

2. Aglomerarea de sloiuri de ghea�� �i crearea de z�poare pe rauri 
3. Ruperi de nori �i ploi toren�iale care se produc la sfâr�itul prim�verii �i pe timp de var�, 

provocând cre�terea masiv� �i brusc� a debitelor râurilor din jude�. 
În afara cursurilor naturale pe teritoriul jude�ului Br�ila sunt importante re�ele antropice, 

elemente ale structurii de iriga�ii–desec�ri: Terasa Br�ilei, terasa Viziru, sistemul zonal din 
interfluviul Ialomi�a–C�lm��ui. 

Furtunile sunt fenomene meteorologice care au c�p�tat aspecte de constan�� �i în �ara 
noastr�. Acestea s-au manifestat în ultimii ani �i în jude�ul Br�ila, au provocat pagube locale 
importante �i întreruperi ale aliment�rii cu energie electric�. 

Incendiile de p�dure- Posibilitatea producerii unor incendii de p�dure este ridicat� pe 
timpul verii, când temperaturile dep��esc frecvent 300C – se manifest� fenomenul de secet� �i 
litiera este uscat�. 
 In dreptul localitatii Tichilesti si Gropeni, un potential risc il reprezinta zona împ�durit� Calia 
- OCOLUL SILVIC LACU SARAT– p�durile dispuse de o parte �i de alta a canalului navigabil al 
Dun�rii �i bra�ul V�lciu, Ostrovul Calia.  
 

In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Tichilesti, in afara riscurilor prezentate mai sus, este 
afectata si de: -seceta –tip principal de risc (S); -avalansa/ inzapeziri- tip de risc principal (Inz); -
incendii de padure-secundar (ip). 

Institutiile: primaria, scoala generala I-VIII biserica si penitenciarul sunt expuse tipurilor de 
risc: seceta(S) si incendiilor de padure-secundar (ip). 
 

 
Desertificare si seceta- cf. „Studiu privind factorii de mediu” 
Teritoriul cu risc ridicat la de�ertificare �i secetã se situeaz� în zona I – cald� �i secetoas� 

care cuprinde suprafe�e mari în Câmpia Român�, Dobrogea �i par�ial în Câmpia de Vest în cadrul 
zonei diferen�iindu-se 5 subzone în func�ie de pozi�ia geografic� �i particularit��ile circula�iei 
atmosferice (tabelul 3). În cadrul acestei zone se manifestã sc�derea umidit��ii solului sub plafonul 
minim (50% din CAu) �i chiar pân� la coeficientul de ofilire (1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2000).  

 În zonele cu risc ridicat la de�ertificare �i secet�, biodiversitatea faunistic� este redus�. Ca 
o consecin�� direct� a lipsei apei, fauna de interes cinegetic migreaz� în zonele cu o re�ea 
hidrologic� dens�, unde �i oferta în hran� este bogat� �i diversificat�.  
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De�ertificarea afecteaz� în deosebi teritoriul din estul �i sud-estul t�rii. Suprafa�a arabil� din 
aceast� zon� reprezint� peste 25% din terenurile cultivate în România. Se remarc� ponderea 
foarte redus� (8,2%) cu mult sub media pe �ar� (circa 28%) a terenurilor ocupate de p�duri.  

 
 

Comuna Tichilesti situat� într-o zon� considerat� de risc maxim, solul se va de�ertifica �i 
va pierde �i ultima brum� de umiditate din cauza secetelor agresive din ultimii ani. Au fost 
executate lucr�ri de iriga�ii pe teritoriul comunei. Iriga�iile reprezint� principalele lucr�ri de 
îmbun�t��iri funciare realizate pentru cre�terea poten�ialului productiv al p�mântului. 
 

Disfunc�ionalit��ile de ordin climatic sunt legate de fenomenele climatice extreme. 
Climatul temperat continental determin� caracterul moderat al climei �i riscurilor climatice în 

aria comunei Tichile�ti. Fenomenele climatice de risc au un caracter aleatoriu �i un impact moderat 
asupra organismului uman �i asupra componentelor de mediu. Frecven�a �i intensitatea 
fenomenelor climatice de risc sunt relativ moderate �i sunt în deplin acord cu caracterul climatic al 
regiunii.  

 
� RISCURI ANTROPICE  

 
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor 

publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de 
riscuri specifice, judetul Braila-2010” prezentat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea 
al judetului Braila, comuna Tichilesti, este expusa urmatoarelor tipuri de risc: 

 Accident chimic –risc principal (Ach); 
 Accident nuclear- risc secundar (an); 
 Incendiu in masa – risc secundar (im); 
 Accident grav de transport –risc principal (Atp); 
 Esecul utilit�tilor publice- risc secundar (eup); 
 Epidemie - risc principal (Ed); 
 Epizootie- risc principal (Ez); 
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Conform “Studiului privind statistica incendiilor la locuin�e �i gospod�rii cet��ene�ti la 
nivelul judelului Br�ila 2003 – 2009” realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea 
al judetului Braila, in localit��ile rurale exista pericolul de incendiu dat de specificul activit��ilor 
desf��urate în cadrul locuin�elor si amplificate de anumite împrejur�ri favorizante. 

În localit��ile rurale sunt prezente urm�toarele st�ri de pericol generate de: 
- tendin�a de aglomerare a locuin�elor datorit� faptului c� tot mai multe personae opteaz� 

pentru reducerea, ca dimensiuni, a suprafe�ei terenurilor intravilane aferente unei gospod�rii; 
- construirea de locuin�e f�r� ob�inerea în prealabil a autoriza�ilor necesare �i, prin urmare, 

f�r� respectarea unor m�suri minime de securitate la incendiu; 
- construirea de anexe gospod�re�ti f�r� respectarea distan�elor de siguran�� fa�� de 

vecin�t��i; 
- folosirea materialelor de construc�ii combustibile f�r� ca acestea s� fie protejate 

corespunz�tor la ac�iuni termice; 
- depozitarea furajelor în locuri improprii �i inadecvate din punct de vedere al prevenirii 

incendiilor, (ex: în imediata vecin�tate a construc�iilor, în podurile caselor etc.); 
- exploatarea instala�iilor electrice cu improviza�ii; 
- utilizarea focului deschis în spa�ii închise; 
- exploatarea mijloacelor de înc�lzire defecte, improvizate sau amplasate necorespunz�tor 

fa�� de materiale combustibile; 
- nesupravegherea copiilor; 
- existen�a unor cantit��i mari de materiale combustibile (mai ales în perioada de toamn�-

iarn�) folosite la înc�lzirea locuin�ei �i la prepararea hranei; 
- necur��area co�urilor de fum, aspect ce conduce la formarea de c�rbune piroforic pe 

pere�ii interiori ai co�urilor; 
- arderea resturilor vegetale �i gunoaielor rezultate din activit��ile gospod�re�ti. 

 
In „Planul de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Tichilesti, 2011” se 

face analiza urmatoarelor tipuri de risc: tehnologice, biologice, de incendiu, sociale, alte tipuri de 
risc. 

���� Riscuri tehnologice : 

 industriale – Pe teritoriul localit��ii, activit��ile industriale desf��urate nu prezint� 
pericole de accidente majore în care s� fie implicate substan�e periculoase. Totusi un risc poate fi 
reprezentat de statia peco care se gaseste pe DE 584 Albina. O alta sursa de risc de explozie sau 
incendiu la gospodariile cetatenesti a aparut odata cu alimentarea cu gaze naturale a comunei. La 
esecul utilitatilor publice putem remarca si pericolul ruperii liniilor electrice care strabat comuna. 

 de transport si depozitare produse periculoase– Pe drumurile na�ionale �i jude�ene 
ce str�bat teritoriul localit��ii pot fi transportate cantit��i medii de diferite substan�e periculoase 
care, în cazul unor accidente de circula�ie, pot produce accidente chimice �i explozii.  

 transport fluvial - teritoriul comunei Tichilesti se invecineaza cu fluviul Dunarea; pe 
acesta au loc transporturi fluviale cu diverse materiale, combustibili ce pot pune in pericol calitatea 
apei. 

 nucleare– pe teritoriul comunei nu exist� obiective specifice care s� produc� 
accidente nucleare; principalul risc este Centrala Nucleara Cernavoda.  

 prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari-nu reprezinta un risc deosebit 
pentru comuna Tichilesti. 

 c�deri de obiecte din atmosfer� sau din cosmos–comuna Tichilesti nu s-a 
confruntat cu un astfel de risc. 

 munitie neexplodat� – in istoria recenta a comunei Tichilesti nu s-a gasit munitie 
neexplodata. La descoperirea ei se în�tiin�eaz� postul de poli�ie local �i Inspectoratul pentru 
Situa�ii de Urgen�� „Dunarea“ al Jude�ului Braila. 
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� Riscuri biologice (gripa obisnuita, gripa care duce la pandemie, gripa aviara, gripa 
porcina)- in situa�ia apari�iei bolilor contagioase locuitorii localit��ii vor fi examina�i de medicul de 
familie �i  trata�i în spitalul municipal din Braila. 

� Riscuri de incendiu- În cadrul unit��ii administrativ-teritoriale, la gospod�riile 
cet��ene�ti, riscul de incendiu se apreciaz� ca fiind mediu, având ca principali factori care pot 
genera �i/sau favoriza producerea, dezvoltarea �i/sau propagarea unor incendii, existen�a a 300 de 
cl�diri vechi �i foarte vechi, din materiale �i elemente de construc�ie combustibile din clasele C4 
(CA2d) �i C3 (CA2c) de combustibilitate, neîndeplinind condi�iile minime de rezisten�� la foc – GRF 
III, IV �i V; exploatarea unor instala�ii �i echipamente electrice defecte, improvizate, îmb�trânite; 
exploatarea sistemelor �i mijloacelor de înc�lzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; 
factorul uman. 

���� Riscuri sociale –in comuna Tichilesti nu au existat nemultumiri in masa ale populatiei si 
nu s-au produs riscuri sociale. 

 
Zone cu risc crescut –elementele care sunt avute in vedere pentru stabilirea zonelor cu risc 

crescut sunt: 
-zonele de activitate dezvoltate de-a lungul cailor de comunicatii. 
-cladirile publice, fie datorita numarului de persoane, fie datorita vulnerabilitatii lor, asa cum 

sunt halele industriale, scolile, bisericile, centrele comerciale. 
-instalatiile tehnologice. 
-alte elemente. 
 
Din punct de vedere al tipului unitatii administrativ-teritoriale, se pot stabili trei clasificari ale 

zonelor de risc: 
-zone de risc invecinate localitatii- ferme animale, pasune, ferme agricole 
-zone de risc rural- gospodarii, iinstitutii, agenti economici.  

 
 

2.9 ECHIPARE EDILITARA 
 

2.9.1. GOSPODARIREA APELOR  
 

� GOSPODARIREA APELOR CURGATOARE DE SUPRAFATA 

Teritoriul administrativ al comunei Tichilesti se afla in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea. 
Apele de suprafa�� din zon� sunt reprezentate de fluviul Dun�rea, care prin caracteristicile sale 

de culoar morfologic, biogeografic �i ecologic constituie o adev�rat� ”ax� verde”. 
 

� GOSPODARIREA APELOR SUBTERANE 
 

Apele subterane se împart în: 
Apele freatice sunt cantonate în depozite loessoide �i nisipurile eoliene din zona terasei, 

adâncimile de interceptare fiind cuprinse între: 
- 0 m �i 2 m; se g�sesc în Balta Br�ilei (zona central�) în lunca extern� a Dun�rii (între 

Stâncu�a �i Tichile�ti), în lunca Buz�ului (între F�urei �i Racovi�a) �i în cea a C�lm��uiului (între 
Ulmu �i Z�voaia); 

- 5 �i 10 m se întâlnesc în mod frecvent pe interfluvii, unde depozitele loessoide nu sunt 
afectate de procese de tasare sau sunt acoperite cu nisipuri eoliene. Cea mai mare adâncime a 
apelor freatice (peste 10m, ajungând �i pân� la 25-30 m) se g�se�te pe marginile interfluviilor care 
sunt acoperite cu un strat gros de nisipuri. Astfel de zone sunt cele dintre Br�ila �i Sili�tea, 
Râmnicelu �i �u�e�ti, Ulmu �i Z�voaia, Însur��ei �i Berte�tii de Sus �i cele de la Tufe�ti, Gropeni �i 
Tichile�ti. 
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Apele de adâncime sunt cantonate în pietri�urile de Fr��e�ti �i în depozite cuaternare 
nisipoase. În general, cele din depozitele cuaternare sunt nepotabile, din cauza mineraliz�rii 
ridicate, iar cele din pietri�urile de Fr��e�ti întâlnite la adâncimi de 50 – 100m, prezint� calit��i mai 
bune de potabilitate. 

Din analiza datelor geologice �i hidrogeologice de care s-a dispus de-a lungul timpului, 
rezult� c� în teritoriul jude�ului Br�ila sunt prezente în forma�iunile cuaternare, în raport cu 
adâncimea, trei tipuri de acvifere �i anume: acviferul situat în depozitele loessoide; acviferul freatic 
propriu-zis din v�ile fluviatile �i din zona de câmpie (primul strat cu permeabilitate ridicat� sub 
depozitele loessoide); acviferul de adâncime. 
  

Apele subterane pot fi identificate sub form� de ape suprafreatice �i de stratifica�ie, care 
circul� libere în depozitele substratului, f�r� presiune hidrostatic�. Cele mai importante cantit��i 
sunt cantonate în depozitele cuaternare de lunc�, în lungul re�elei hidrografice care dreneaz� 
teritoriul comunei Tichile�ti, unde adâncimea nivelului freatic oscileaz� între 1,5 - 2 m. Importante 
rezerve de ap� freatic� sunt prezente în depozitele de teras� sub forma unor lentile, a c�ror 
acumulare este favorizat� de componenta lutoas�- argiloas� în care sunt înglobate pietri�urile de 
teras�. Adâncimea acestora variaz�, de la 2 - 3 m la 15 - 16 m.  

La contactul lunc� – teras�, sau la contactul dintre dou� terase succesive, pe frun�ile 
teraselor aceste ape freatice apar la suprafa�� sub forma de izvoare. 
 
Apa potabil� - Din datele oferite de c�tre Compania de Utilit��i Publice Dun�rea Br�ila pentru anul 
2009:   
  
Denumire 
localitate/ 
Sursa de 

ap� 

Denumire 
re�ea 

Lungime 
re�ea 
(km) 

Volum 
distribuit în 

2009 
(mii mc/zi) 

Categoria de 
calitate a apelor 

pentru 
potabilizare 

Num�r  
de 

localit��i 

Popula�
ie 

racorda
t� 

Tichile�ti Dun�re 3,8 0,09 Categoria de 
calitate A2 1 3719 

                                Starea mediului, jude�ul Br�ila, 2009 
 
� AMENAJARI �I INSTALATII PENTRU IRIGATII �I DESECARI 

 
Conform avizului favorabil nr. 3098 din 07.05.2012 emis de Agentia Nationala de 

Imbunatatiri Funciare- Filiala Judeteana Braila, suprafetele cu care se suprapune marirea 
intravilanului sunt deservite astfel: 

 
 -trup 1- sat Tichilesti 

  - partea de nord-est 0,24 ha sunt deservite de A 7 (SPP 20); 
- partea de vest  24,62 ha, sunt deservite de A 9, A 11, A 3a; 

 -trup 2- sat Albina 
    -partea de sud-est, 4,55 ha deservite de CD 1; 

-partea de nord-est 5,68 ha, deservite de A 1 (SPP18) traversata si de conducta de 
refulare SRPD 4; 

   - partea de nord 0,32 ha deservite de CD 1-A; 
- partea de sud-vest 4,71 ha deservite de A 31 (SPP19); 

   - partea de sud 2,06 ha traversata de conducta CP2 (SPP19); 
 

-trup 4- SC CANEURO SRL (sere) - 2,31 ha 
-trup 5- FERMA FORCYTYA – 0,78 ha, deservita de A3 (SPP20) 
-trup 9- STATIE DE EPURARE COMUNA - 0,32 ha (orezaria) ; 
-trup 10- STATIE DE EPURARE COMPLEX DE PORCI - 0,54 ha deservite de A1 (SPP 22) ; 
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 Zonele de extindere a intravilanului, propuse de Primaria comunei Tichilesti, estimate la 
46,33 ha, sunt amplasate in Amenajarea Calmatui-Gropeni-Chiscani, administrata de ANIF- Filiala 
Judeteana Braila. 

Terenurile propuse pentru extindere constituie capacitate de irigatii si desecare in 
amenajarea Calmatui-Gropeni-Chiscani. 

 

2.9.2. ALIMENTAREA CU APA  POTABILA 

Alimentarea cu apa a comunei Tichilesti este in sistem centralizat, avand ca sursa 
principala de apa sursele de suprafata dar si de adancime. 

 Comuna TICHILESTI  dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din : 
� conducta de aductiune dintre statia de tratare Gropeni si satul Tichilesti din 

azbociment DN 150 mm in lungime de cca 4,00 km (in afara localitatii) si PE 80  DN 
110 mm in lungime de cca. 1,20 km (in localitate); 

� gospodaria de apa  alc`tuita  din rezervor de inmagazinare cu V=200 mc cuplat cu 
statia de pompare; 

 
� retele de distributie in lungimea strazilor de 13,939 km. 

 
Sistemul de alimentare cu apa este identificat  in inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al Comunei Tichilesti . Reteaua de distributie existenta  a fost executata in mai 
multe etape: 

a).- 4,725 km in anul 1980, cu conducte de azbociment DN 50 – 150 mm=  
      = 3,625 km si PVC 50-110 = 1,10 km. 
b).-9,214  km in anul 2008, cu conducte din PEHD DN 50 – 110 mm. 
 
Reteaua de distributie are traseul paralel  cu drumul DN 21 la cca 8 m distant de axul 

drumului .Pe traseul conductei de distributie Ø 110 m la intrarea in sat pana la statia PECO, pe o 
lungime de 580 m s-au prevazut 4 camine de vane de ramificatie si 3 hidranti exterior de incendiu 
DN 65 subterani. 

Tevile retelei de distributie s-au montat la adancimea minima de 1 m de la generatoarea 
superioara pana la cota terenului,  pe un strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm, conform 
Normativelor I.22 , P.066, GP 043 si a Instructiunilor Furnizorului de Tevi din PEID. 

Din punct de vedere al poluarii apelor de suprafata si subterane in teritoriu nu exista zone 
critice, iar fluviul Dunarea chiar daca sufera impactul poluant al evacuarii apelor uzate, debitul 
mare al acestuia face ca valorile concentratiilor de poluanti sa nu produca modificarea clasei de 
calitate.  

Situatia distributiei de apa potabila si menajera, conform informatiilor primite de la S.C. 
Judeteana de Apa S.A. Braila si Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila la nivelul comunei si 
evolutia intre anii 2000-2007 este prezentata sintetic in tabelele de mai jos. 

 
Anul 2000 

  
  
Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Populatie 
 
 

Populatie 
racordata 
 

Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Populatie 
racordata 
 

Tichilesti 4,80 0,00 3.993 827 0,00 0,00 0 
Anul 2001 

  Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Populatie 
 
 

Populatie 
racordata 
 

Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Populatie 
racordata 
 

Tichilesti 4,80 0,0 3.993 0 0,00 0,0 0 
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Anul 2002 
  
  
Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Populate 
 
 

Populatie 
racordata 
 

Lungime
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Populatie 
racordata 
 

Tichilesti 4,80 0,0 3.993 0 0,00 0,0 0 
Anul 2003 

  
  
Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Volum 
distribuit 
(mii mc) 

Lungime
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Tichilesti 4,80 0,0 3.993 0 0,00 0,0 0 
 
 
 
Anul 2004 

Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime
 (km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Tichilesti 4,80 0,0 3.993 0 0,00 0,0 0 
Anul 2005 

Localitatea 
 

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribui
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Tichilesti 4,80 6,7 3.993 906 0,00 0,0 0 
Anul 2006 

Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Tichilesti 4,80 23,8 3.993 924 0,00 0,0 0 
Anul 2007 

Localitatea 
  

Retele de apa potabila Retele de apa menajera (bruta) 
Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
(km) 

Volum distribuit 
(mii mc) 

Lungime 
 
(km) 

Tichilesti 4,80 21,4 3.993 942 0,00 0,0 0 
 
Calitatea apei livrate in sistemul de alimentare cu apa corespunde standardului de 

potabilitate pentru majoritatea parametrilor analizati, atât din punct de vedere chimic, cât si 
microbiologic. 

Consumurile lunare de apa potabila pe cap de locuitor (mc/om/luna): 

Localitatea 
Anul 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tichilesti 0 0 0 0 0,39 1,34 1,18 

 
2.9.3. CANALIZAREA MENAJER� �I PLUVIAL�.  

 In satul TICHILESTI nu exista un sistem centralizat de canalizare. Blocurile existente in 
localitate au un sistem de canalizare propriu format din conducte de scurgere si fosa septica 
vidanjabila cuplata la put absorbant (solutie avizata de Agentia de mediu la data investitiei). 

Unitatile economice importante din comuna isi au rezolvata problema evacuarii apelor 
uzate prin retele proprii in incinta si colectate in fose septice vidanjabile, unde sunt trimise in statii 
de pompare si aici sunt refulate in Fluviul Dunarea. 
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2.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

� Generalit��i 
Sectorul energetic reprezint� un sector strategic, f�r� energie neputându-se concepe 

dezvoltarea economico-social� a unei societ��i. 
Politica energetic� se define�te ca fiind “acea parte a politicii economice care trateaz� 

alimentarea, conversia, distribu�ia �i utilizarea energiei”. 
În politica energetic� a unei ��ri, este necesar s� se aib� în vedere urm�toarele aspecte: 

• consumurile energetice pentru necesit��i gospod�re�ti se modific� în func�ie de evolu�ia 
modului de via�� a individului, de cre�terea gradului de confort, etc.; 

• consumurile energetice pentru sectorul ter�iar (social-culturale, birouri) se modific� dup� 
gradul de dezvoltare a localit��ilor, structura administrativ�, politica social� �i sanitar�, 
etc. 

Se impune gestionarea ra�ional� a resurselor �i implicit a energiei electrice, �tiind c� 
electricitatea constituie sursa principal� pentru diferite activit��i productive, prest�ri servicii, 
iluminat, etc.  

           
Dat fiind imposibilitatea stoc�rii ei, practic orice sistem trebuie s� poat� asigura 

producerea �i distribu�ia energiei electrice urmând exact consumul.  
De aceea programele de con�tientizare a consumatorului asupra utiliz�rii eficiente a 

energiei nu pot fi privite numai prin prisma simplist� a economiei de energie, ci trebuie considerate 
global, ca o alternativ� la investi�iile energetice.  

 
� Re�ele de distribu�ie. 

 Localitatea Tichilesti este alimentat� cu energie electric� din Sistemul Energetic Na�ional 
(SEN) prin intermediul unei linii de medie tensiune LEA 20kV care pleaca din statia de 
transformare 110/20kV Gropeni.  
 Localitatea Albina se alimenteaza cu energie electrica din din Sistemul Energetic Na�ional 
(SEN) prin intermediul unei linii de medie tensiune LEA 20kV care pleaca din statia de 
transformare 110/20kV Lacu Sarat. Aceasta LEA are traseul paralel cu drumul national dinspre 
Braila, alimenteaza postul de transformare PT Albina, apoi ocoleste localitatea prin partea de est si 
revine de-a lungul drumului national. 

Teritoriul comunei este str�b�tut de linii electrice de medie tensiune(20kV) si inalta tensiune 
(110kV, 220kV si 400kV) care necesit� culoare de protec�ie specifice fiec�rei tensiuni, deci impune 
restric�ii de construire în apropierea lor (conform NTE-003/04/00). 

Re�eaua local� de distribu�ie de joas� tensiune (0,4kV) destinat� aliment�rii cu energie 
electric� a consumatorilor locali este de tip aerian.  
 

� Posturi de transformare 
          Exist� un sistem radial de re�ele de medie tensiune-20kV ce  asigur� racordul la posturile de 
transformare de 20/0,4kV. Acestea sunt posturi de tip aerian, unele fiind dimensionate riguros la 
nivelul puterilor cerute. 

În comun� sunt instalate: 
• posturi de transformare de re�ea, din care sunt alimenta�i consumatorii casnici, marea 

majoritate a consumatorilor din sectorul ter�iar, iluminat public, etc. 
• posturi de transformare de abonat la unit��ile economice. 
Posturile de transformare   sunt echipate cu transformatoare cu ulei �i sunt de tip aerian-

PTA, fiind amplasate pe stâlpi, relativ aproape fa�� de centrul de greutate al consumatorilor. 
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� Alimentarea consumatorilor 

 
           Evolu�ia consumului de putere �i energie electric� dup� anul 1990 s-a modificat 
corespunz�tor cu activitatea economico-social�. 
          Consecin�ele evolu�iei consumului de energie electric� se manifest� în special pe plan 
investi�ional, dar �i în cel al dot�rii cu echipamentele necesare desf��ur�rii unei activit��i intense 
de gestionare corect� �i exploatare optim� a bazei energetice. 

Sistemul actual de alimentare cu energie electric� urm�re�te realizarea unor injec�ii de 
putere în re�eaua de joas� tensiune. 

Astfel, s-a procedat la redistribuirea consumatorilor, sec�ionarea re�elelor existente în 
vederea echilibr�rii eforturilor de transformare, fapt ce a condus la satisfacerea cerin�elor 
consumatorilor. La fiecare consumator exist� firide de bran�ament echipate cu siguran�e �i 
contoare de m�surare a energiei electrice. 
 Consumatorii casnici, social-edilitari, precum �i unit��ile economice sunt alimenta�i prin 
intermediul posturilor de transformare  20/0,4 KV situate în interiorul comunei �i prin re�eaua 
electric� aerian� de joas� tensiune. Re�elele au fost amplasate pe trasee u�or accesibile pentru 
lucr�ri de interven�ie, de defec�iuni  în corelare cu celelalte re�ele din zon� (linii de telecomunica�ii, 
cablu TV, etc.). 
 Alimentarea re�elelor electrice de joas� tensiune 0,4kV se face radial din posturi de 
transformare aeriene- PTA. 

Distribu�ia energiei electrice la consumatori este realizat� printr-un sistem radial de re�ele 
predominant aerian la tensiunea de 0,4 kV. Aceste re�ele urmeaz� traseul drumurilor din zon� �i 
sunt pozate pe stâlpi de beton. 

 
� Iluminat public  

 
 Iluminatul public este f�cut din re�eaua de joas� tensiune a comunei. Sunt utiliza�i pentru 

pozare stâlpi destina�i re�elei de alimentare a consumatorilor casnici (0,4 kV) echipa�i cu corpuri de 
iluminat cu  l�mpi cu vapori de mercur.  Starea tehnic� a re�elei de iluminat public  este 
satisf�c�toare. 

 
2.9.5. TELECOMUNICATII  
 
 Cele doua sate componente ale comunei sun racordate la reteaua telefonica nationala prin 
intermediul unor magistrale telefonice realizate din fibra optica pozata ingropat si aerian pe stalpii 
din beton ai retelei electrice de joasa tensiune.Reteaua telefonica stradala este realizata din 
conductoare izolate si firide telefonice pozate pe stalpii de energie electrica. 
   

2.9.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE/ INCALZIREA 

� Alimentarea cu gaze naturale 

 
Consiliul Judetean Braila a sprijinit consiliile locale pentru infiintarea sistemelor de distributie 

de gaze naturale la nivelul localitatilor, in sensul transmiterii legislatiei pe care trebuie sa o urmeze, 
cat si informatii privind etapele ce trebuie respectate in vederea concesionarii serviciului de 
distributie a gazelor si obtinerea autorizatiei de infiintare a distributiei de gaze naturale. 

In acest sens a fost incheiat Contractul de cofinantare intre SC Distrigaz Sud Retele SRL 
Bucuresti in calitate de operator de distributie licentiat, SC Distrigaz Sud SA Bucuresti, in calitate 
de finantator al activitatii de realizare a sistemului de distributie in localitatea Tichilesti, comuna 
Tichilesti si Consiliul Local al comunei Tichilesti, in calitate de cofinantator. 
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In judetul Braila alimentarea cu gaze se face in principal prin intermediul unor conducte de 
transport de inalta presiune care urmaresc 3 trasee principale :  

� Din zona Isaccea intra in judet prin zona Vadeni (Galati) doua conducte de transport gaze 
naturale  DN 700 mm si DN 1000 mm. Aceste conducte de transport gaze alimenteaza (din 
zona de la nord de Vadeni) doua conducte care pleaca spre Galati si trei conducte (DN 500, DN 
800 si DN 600 mm), din care primele 2 au traseul spre Bucuresti prin Urziceni (DN 500 mm – 
Ghergheasa si DN 800 mm – Jugureanu). 

� Acest nod important de la nord de Vadeni este alimentat si dintr-o conducta DN 600 mm 
racordata la conductele de tranzit Isaccea – Negru Voda (Rusia – Ucraina – România – Bulgaria 
– Turcia). 

� O conducta de inalta presiune alimenteaza municipiul Braila prin intermediul Statiei de reglare 
masurare predare (SRMP) amplasata la km 15 al soselei spre Focsani. Reteaua de repartitie de 
medie presiune conduce gazele spre statiile de reglare de sector (SRS), de unde gazele cu 
presiune redusa sunt distribuite catre consumatori.  

� Doua conducte sunt prevazute sa alimenteze consumatorii de la Chiscani (Combinatul de 
celuloza si CET). Capacitatea SRMP aferenta CET este de 20.000 m3N/h. 

� De la SRMP pleaca o conducta de medie presiune DN 350 mm care alimenteaza localitatile 
Ianca si Faurei (DN 250 mm dupa trecerea printr-o statie de comprimare a gazelor) 

 
Pentru consumatorii casnici si agentii economici din comuna Tichilesti nu exista retele de 

distributie de presiune redusa. 
In prezent exista un consumator S.C.”CANEURO IMPORT EXPORT”SRL-Complex Sere 

Tichilesti . Exista retea de gaze naturale de presiune medie PE 100 SDR 11 DN 180 mm de la SRS 
Com.Chiscani pana la Complex Sere . La intrarea in comuna Tichilesti exista un consumator de 
gaze naturale si anume Centrul de Reeducare Tichilesti alimentat individual prin intermediul unei 
Statii de Reglare din conducta de transport Ø 20 “. 

 
� Incalzirea locuintelor, a spatiilor comerciale si a instalatiilor publice este realizata cu 

sobe cu combustibil solid (lemne de foc si carbuni), si accidental cu deseuri agricole. Prepararea 
hranei se realizeaza cu butelii de aragaz si intr-o anumita masura in special in perioada de iarna cu 
combustibil solid si resturi vegetale (coceni de porumb). 

In ceea ce priveste montarea unor centrale termice de cvartal aceasta problema nu se poate 
pune avand in vedere lipsa in comuna a unor consumatori grupati. 
 
 
 
2.9.7. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE  

În zona comunei Tichilesti, ca surse regenerabile de energie (SRE) la ora actual� pot fi 
utilizate cu diverse grade de eficient� energia solar� �i cea rezultat� din arderea biomasei. Energia 
eolian� constituie o resurs� pentru implementarea c�reia trebuie f�cute studii �i m�sur�tori in-situ. 
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Legenda: 
I. Delta Dunarii (energie solara); 
II. Dobrogea (energie solara si eoliana); 
III. Moldova (campie si podis - microhidro, energie 
eoliana si biomasa); 
IV. Muntii Carpati (IV1 – Carpatii de Est; IV2 – Carpatii 
de Sud; IV3 – Carpati de Vest (biomasa, microhidro); 
V. Podisul Transilvaniei (microhidro); 
VI. Campia de Vest (energie geotermala); 
VII. Subcarpatii(VII1 – Subcarpatii Getici; VII2 – 
Subcarpatii de Curbura; VII3 – Subcarpatii Moldovei: 
biomasa, microhidro); 
VIII. Campia de Sud (biomasa, energie geotermala si 
solara). 

 

Harta surselor regenerabile de energie disponibile pe regiuni 
Sursa: MEF - 2007-(cf. Elemente de strategie energetica pentru perioada 2011 - 2035, Directii si obiective 

strategice In sectorul energiei electrice 2011) 
 

2.9.8. GOSPODARIE COMUNALA 
� Analiza problemelor existente privind sortarea, colectarea, depozitarea si 

valorificarea deseurilor 
In judetul Braila, anul 2007, rata de racordare a populatiei la serviciile de salubritate era: 
• 62,37% in mediul urban 
• 0,16 % in mediul rural 
- La nivelul anului 2009, rata de acoperire cu servicii de salubritate era de: 
• 100% in mediul urban 
• 12,66 % in mediul rural 
Din anul 2010, de cand a intrat in operare solutia temporara privind managementul 

deseurilor, in mediul rural, rata de acoperire cu servicii de salubritate este de 100%. 
Avand in vedere faptul ca in iulie 2009 au fost inchise toate platformele rurale neecologice, in 

fiecare comuna au fost amenajate tarcuri speciale pentru colectarea PET-urilor si a deseurilor din 
plastic. De asemenea, s-a incurajat compostarea individuala in gospodarii a deseurilor 
biodegradabile. 

Obiectivele specifice judetene rezultate din proiectul ”Planul Judetean de Gestionare a 
Deseurilor in judetul Braila” sunt ca pentru imbunatatirea calitatii managementului deseurilor se 
impune implementarea legislatiei actuale armonizata cu directivele europene. In vederea atingerii 
obiectivelor propuse se are in vedere respectarea urmatoarelor aspecte legislative si institutionale: 

- Cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor care, in momentul 
de fata, il constituie Hotarârea Guvernului nr. 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor 

- Proiectul ”Planul Judetean de Gestiunea Deseurilor in judetul Braila – 2008 - 2013” 
- Studiul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor” – ROMAIRCONSULTING LTD. 

(Plan de investitii pe termen lung pentru judetul Braila) - 2008 
Masurile care vizeaza managementul deseurilor privesc zonele de colectare si transfer. In 

urma analizei multicriteriale a rezultat impartirea judetului Braila in trei zone. 
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� Prima zona este reprezentata de zona depozitului conform de deseuri, din localitatea 
Muchea (Vadeni). Zona 1 include ca localitati urbane municipiul Braila, iar ca localitati 
rurale, un numar de 13 comune. Totalul populatiei din zona 1 este de 249.734 persoane la 
nivelul anului 2008 (212.981 in mediul urban si 36.753 in zona rurala); 
 

� Zona 2 include orasele Ianca si Faurei, precum si 17 comune din jurul acestora. Totalul 
populatiei din aceasta zona este de 66.508 persoane, dintre care 51.245 populatie rurala si 
15.263 populatie urbana; 
 

� Zona 3 deserveste orasul Insuratei si un numar de 10 comune adiacente. Populatia acestei 
zone numara 46.110 de locuitori, din care 7.234 locuiesc in mediul urban si 38.876 in 
mediul rural. 

 
Populatia urbana si respective populatia rurala pentru zonele deservite, pe obiective, 

conform arondarilor stabilite pentru anul 2008 
Numar zona, denumire centre de 

colectare si statie de transfer sau 

depozit 

Populatie urbana 

deservita 

Populatie rurala 

deservita 

Total populatie 

deservita (pe obiective) 

locuitori locuitori locuitori 

Zona 1-BRAILA-Depozit 212.981 36.753 249.734 

Zona 2- IANCA  15.263 51.245 66.508 

Zona 3- INSURATEI 7.234 38.876 46.110 

Total populatie 

(la nivelul judetului) 

 

235.478 

 

126.874 

 

362.352 

Sursa : Analiza ROMAIR Consulting 
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Pornind de la aceasta zonare, s-au stabilit solutiile optime pentru fiecare componenta a 

sistemului de management integrat al deseurilor:  
Colectarea de�eurilor: se va realiza in sistem selectiv, bazat pe 4 pubele: hartie/carton, 

sticla, plastic/metal si rezidual. 
Pentru zonele rurale vor fi prevazute pentru fiecare gospodarie cate o pubela de 60 l pentru 

colectarea deseurilor reziduale si puncte de colectare a deseurilor reciclabile, cu 3 containere de 
1,1 mc pentru colectarea hartiei/cartonului, sticlei si plasticului/metalului, cate un astfel de punct la 
fiecare 250 persoane.  

De asemenea, a fost prevazuta si o componenta de compostare individuala pentru 
deseurile menajere biodegradabile din mediul rural, respectiv, cate un recipient de 640 litri pentru 
fiecare gospodarie din mediul rural.  

Pentru punctele de colectare investitiile vor cuprinde doar achizitia pubelelor si 
containerelor. 

De�eurile stradale vor fi colectate in sistem mixt, in timp ce deseurile din parcuri si gradini 
si cele din piete vor fi colectate in sistem dual: cate un recipient pentru colectarea fractiei organice 
si unul pentru restul deseurilor. Fractia organica din zona 1 va fi compostata in cadrul statiei MBT 
V�deni, astfel incat compostul rezultat va avea o calitate mai buna si va putea fi valorificat. 

De�eurile periculoase menajere, de�eurile voluminoase �i DEEE vor fi colectate prin 
campanii regulate din poarta in poarta, derulate de catre autoritatile locale cu sprijinul operatorilor 
de salubritate. Deseurile periculoase menajere colectate vor fi transportate catre statiile de sortare 
de la V�deni si Ianca unde vor fi stocate temporar, apoi trimise pentru tratare si eliminare catre 
facilitatile speciale existente. Pentru fiecare statie de sortare vor fi necesare cate doua containere 
de 18 mc pentru deseuri periculoase. Furnizarea acestor containere va cadea in sarcina 
operatorilor statiilor de sortare, lucru care va fi specificat in caietele de sarcini aferente procedurilor 
de atribuire in urma carora vor fi desemnati acesti operatori. 

De�eurile voluminoase vor fi transportate catre statiile de sortare de la V�deni si Ianca. 
Colectarea DEEE se va realiza ca si in prezent prin campanii de tipul “Marea debarasare“. 

Conform obligatiilor impuse prin HG 448/2005, in judetul Br�ila functioneaza in prezent 3 puncte de 
colectare a DEEE, unul in municipiul Br�ila si cate unul in orasele Ianca si F�urei. 

Transportul de�eurilor - Zona 1: Masinile de colecta vor ridica deseul in zile diferite, in 
functie de natura lui: deseu reciclabil (pe fiecare tip de fractie), deseu rezidual si deseu mixt, atat 
din Municipiul Br�ila, cat si din zona rurala.  

În ceea ce priveste frecventa colectarii in zona rurala, deseul reciclabil din hartie si carton 
va fi colectat de 2 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul de 3 ori pe luna, in timp ce 
deseul rezidual va fi colectat o data pe saptamana. 
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Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare de la V�deni, in timp ce deseul 
rezidual va fi transportat la statia MBT din aceeasi locatie, ambele statii construite prin prezentul 
proiect.  

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul 
biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei MBT, se vor redirectiona catre Depozitul Conform de 
la Muchea. Deseul mixt colectat va fi transportat direct catre depozitul de la Muchea. 

Depozitarea de�eurilor - Depozitarea deseurilor generate in zona 1 se va realiza in 
depozitul conform existent, situat in aproprierea municipiului Br�ila (in localitatea Muchea), aflat in 
proprietatea SC TRACON SRL. 

 
� In prezent in comuna Tichilesti nu exista unitati de gospodarie comunala.  
Pentru gestiunea serviciilor publice de salubrizare a comunei a fost delegata S.C. Brai-Cata 

S.R.L., prin contract de concesiune, conform Hotararii nr.16 din 30.04.2009 a Consiliului Local al 
comunei Tichilesti. 

Conform „Strategiei judetene privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati 
publice judetul Braila, 2012-2017” elaborata in baza HG 246/2006, in mun. Braila, orasul Ianca si 
comunele Tichilesti si Chiscani a fost implementat proiectul pilot pentru infiintare puncte selectiva a 
deseurilor,  

Proiectul este derulat de SC ECO-ROM Ambalaje S.A., o societate care pune la dispozitia 
agentilor economici ce introduc pe piata ambalaje de desfacere, produse ambalate sau ambaleaza 
astfel de produse, un sistem organizat de management al activitatii de valorificare si reciclare a 
deseurilor de ambalaje. 

SC ECO-ROM Ambalaje S.A. a achizitionat din fonduri proprii o serie de clopote pentru 
colectarea selectiva a deseurilor din ambalaje si le-a plasat in cateva puncte de colectare pe raza 
municipiului Br�ila, in orasul Ianca si in comunele Chiscani si Tichile�ti, avand un contract incheiat 
cu operatorii de salubritate, municipalitatea Br�ila si primariile orasului Ianca si comunelor Tichile�ti 
si Chiscani.  

Pe teritoriul comunei exista puncte de colectare selectiva a deseurilor echipate cu 
containere de 1,1 mc pe, pe doua fluxuri : plastic si hartie/carton :11 in Tichilesti si 2 in Albina.  

 
 

� Aspecte critice: programul pentru colectarea deseurilor reciclabile este de abia la 
inceputul implementarii. 

 
2.10. PROBLEME DE MEDIU 

Pentru identificarea problemelor de mediu s-au luat în considerare activit�tile potential 
poluante �i cu posibilitate de a avea un impact important asupra mediului �i anume: activit�tile 
agricole �i activit�tile economice productive. Impactul sectorului agricol asupra mediului se 
datoreaz� utiliz�rii excesive a îngra��mintelor chimice, dar �i datorit� aplic�rii necorespunzatoare 
a pesticidelor, erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor, etc. 
 
2.10.1. SITUATIA EXISTENTA 
 
� Cadrul natural (relief, conditii geotehnice, hidrologice, clima, spatii verzi, cursuri si 
oglinzi de apa) este prezentat la punctul 2.2 

� Resursele naturale ale solului si subsolului, mod de exploatare, valorificare rationala 
Dezvoltarea jude�ului Braila si implicit a comunei Tichilesti se bazeaz� în principal pe 

poten�ialul exceptional al solului; astfel, fondul funciar indic� predominanta terenului agricol, 
terenul arabil detinând soluri de calitate superioar�. 

Depozitele loessoide din judetul Braila, cu grosimi de 10 - 20 m, se deosebesc din punct de 
vedere granulometric si al compozitiei de cele din zonele limitrofe – Baraganul de Sud, Câmpia 
Râmnicului. Astfel, in Câmpia Brailei si a Calmatuiului, acestea se incadreaza in depozite 
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loessoide fin nisipoase, cu formatiunile 0,02 - 0,2 mm intre 25 - 50 % si formatiunile de 0,2 mm 
intre 10 - 20%. Depozitele loessoide din judetul Braila au o culoare galben - albicioasa. In zona 
studiata, depozitele superficiale apartin Halocenului Superior si sunt alcatuite din depozite eoliene 
si depozite deluvial – proluviale in zona Terasei Mihai Bravu, si din depozite fluviatile si de mlastina 
in zona luncii si a baltii. Ele cuprind depozite loessoide, acumulari aluvionare de lunca si nisipuri 
eoliene. In aluviunile luncii Dunarii nu s-au semnalat pietrisuri, ci numai nisipuri si nisipuri argiloase 
cu intercalatii de argile si prafuri, a caror grosime nu depaseste 10 – 15 m.  

Solurile sunt de varsta Pleistocen Superior, corespunzator intervaluluui Riss-wurm, fiind 
constituite din loessuri si depozite loessoide, cernoziom ciocolatiu cu textura lutoasa si luto-
nisipoasa, cernoziom levigat si levigat nisipos. Prezentand un mare grad de porozitate, infiltratia pe 
verticala se realizeaza usor. In conditiile existentei ariditatii, apa freatica determina supraumezirea 
si evaporatia. Vara, datorita insolatiei, suprafata solurilor isi ridica temperatura, se intensifica 
evaporatia iar umiditatea (sub un metru) se mentine intre coeficientul de ofilire si mijlocul umiditatii 
active. Acestea sunt caracteristicile tinuturilor cu clima temperat – continentala, unde vegetatia 
naturala, in perioada de formare, a fost reprezentata de ierburile de stepa. In zona de lunca a 
Calmatuiului se intalnesc cernoziomuri aluvionare. In zona centrala a teritoriului sunt nisipuri slab 
solidificate, propice culturilor de vita de vie. 

Balta Mica a Brailei este formata din soluri aluvionare alcatuite din depuneri succesive ale 
apelor Dunarii, soluri aluviale gleizate, aluviuni, lacoviste aluviale. Recent, un studiu efectuat de 13 
institute europene de pedologie si meteorologie, inclusiv din Romania, arata ca jumatatea sudica a 
continentului va suferi din cauza incalzirii globale, iar solurile din aceste zone risca sa devina aride. 
In tara noastra cele mai afectate regiuni vor fi Dobrogea, Oltenia si Banat, fiind nominalizate 10 
judete, inclusiv Braila, zone unde pamantul se va usca din cauza lipsei de apa.  

In judetul Braila se discuta despre acest pericol, mai ales dupa ce Insula Mare a fost 
scoasa de sub ape si redata circuitului agricol. Rezultatele unei astfel de desertificari ar fi 
distrugerea stratului fertil, urmata de pierderea capacitatii solului de a sustine recolte, pasuni sau 
alte activitati umane. Impactul economic in aceste cazuri este foarte mare, cu pierderi in bunuri 
agricole si o crestere a preturilor agricole. Desertificarea creeaza conditii de incendii, furtuni, lipsa 
de apa. Praful din zonele desertificate ajunge in orase, particulele de praf inhalate in organismele 
umane afectand grav sanatatea. 

 
Tipuri de culturi pe solul din Comuna Tichilesti 
In cea mai mare parte a teritoriului judetului Braila s-au format soluri cerniziomice in diferite 

faze de evolutie, ca urmare a prezentei pe suprafete intinse, foarte slab inclinate sau orizontale, a 
depozitelor loessoide, lipsite in cea mai mare parte de drenaj superficial, a conditiilor climatice 
semiaride, cu umiditate superficiala, cat si a existentei asociatiilor vegetale ierboase de stepa.  

Pe fondul general al molisolurilor (cernoziomuri), in conditiile unei stagnari de ape ca 
urmare a ridicarii nivelului hidrostatic, s-au format lacovisti, iar in acele lunci unde evaporatia apei 
este puternica au aparut solurile halomorfe (solonceacuri si soloneturi). Cernoziomurile ocupa 75% 
din suprafata judetului Braila si au un potential de fertilitate ridicat, fapt ce a determinat folosirea lor 
la numeroase culturi, dintre care grâul si porumbul reprezinta procentul cel mai mare. De 
asemenea se cultiva floarea soarelui, lucerna, orz, legume. Localitatile comunei sunt preponderent 
agrare. Totusi, in cea mai mare parte, se practica o agricultura de subzistenta. Existenta solurilor 
saraturoase, putin fertile, cat si lipsa unor sisteme de irigatii conduce la productii agricole mici sau 
chiar la lasarea terenurilor agricole necultivate.  

 
Resursele subsolului  
Resursele subsolului sunt relativ sarace, ca urmare a constitutiei litologice a fundamentului 

Câmpiei Brailei si Calmatuiului. In subsolul zonei Tichilesti nu s-au semnalat resurse naturale 
importante.  
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� Riscuri naturale (cutremure alunecari de teren, prabusiri de teren, cadere de roci, 
inundatii si fenomene meteorologice periculoase, emisii radioactive naturale) au foste 
prezentate pe larg la pct 2.8. 

 
� Monumente ale naturii si istorice (zone protejate) 
 

•  O zon� distinct�, ca zona ce este clasificata in siturile Natura 2000 este cea 
reprezentat� de Situl de importan�� comunitar� ROSCI0307 Lacu Sarat- Braila, in 
partea de nord est  localitatii Albina. 
 

Prin Ordinul nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului MMDD nr. 1.964/2007 
privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importan�� comunitar�, ca parte integrant� 
a re�elei ecologice europene Natura 2000 în România, Lista siturilor de importan�� comunitar� pentru zona 
de interes s-a completat cu ROSCI0307 Lacul S�rat – Br�ila, care cuprinde Jude�ul Br�ila cu localit��ile: 
Br�ila (<1%), Chiscani (3%), Tichile�ti(2%). 

Tipuri de habitate prezente în ROSCI0307 Lacu S�rat - Br�ila: 1310 – comunit��i cu Salicornia spp. si 
alte specii anuale, care colonizeaz� terenurile umede �i nisipoase; 1530* - paji�ti �i mal�tini panonice �i 
ponto-sarmatice. 

In Anexa nr. 4 din Ordinul nr. 2387/2011 (anexa nr. 5 la Ordinul MMDD nr. 1964/2007) - Lista de 
referin�� a tipurilor de habitate �i a speciilor de interes comunitar, pentru care au fost declarate siturile de 
importan�� comunitar�, pentru regiunea biogeografic� stepic�, dintre mamifere este nominalizat Liliacul cu 
aripi lungi (Miniopterus schreibersi). 

 

• O alta zon� distinct� pe teritoriul comunei Tichilesti, in partea de est la Dunare, este 
reprezentat� de Parcul Natural Balta Mic� a Br�ilei.  

Balta Mic� a Br�ilei este o zon� aflat� în regim natural de inunda�ie, situat� în sud-estul României, 
pe cursul inferior al Dun�rii, în Ecoregiunea României nr. 20. Datorit� fragilit��ii ecosistemelor �i bog��iei 
faunei �i florei, BMB este protejat� prin instituirea regimului de protec�ie. Balta Mic� a Br�ilei este declarat�: 

� ca parte a re�elei ecologice europene Natura 2000 în România, prin HG nr. 971/ 
2011 pentru modificarea �i completarea HG nr. 1284/2007 este arie de protec�ie avifaunistic� 
ROSPA0005 Balta Mic� a Br�ilei; prin Ordinul MMP nr. 2387/2011 pentru modificarea ordinului 
MMDR nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie natural� protejat� a siturilor de importan�� 
comunitar�, ca parte a re�elei ecologice europene Natura 2000 în România este ROSCI0006 Balta 
Mic� a Br�ilei; 

� sit Ramsar - zon� umed� de importan�� interna�ional� - în iunie 2001;  

� parc natural - prin Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Na�ional, BMB este cuprins� în lista „Rezerva�ii ale Biosferei, Parcuri Na�ionale sau 
Naturale”. 

In conformitate cu HG 538/2011 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta 
Mic� a Br�ilei �i documenta�ia Suport topografic intocmit în vederea realiz�rii PUZ- Balta Mic� a Br�ilei  
realizat  în anul 2011 de firma SC BLOM ROMANIA SRL,  recep�ionat� �i avizat� de  OCPI Br�ila , suprafa�a 
Parcului Natural Balta Mic� a Br�ilei este de 24123 ha, din care 22989 ha apar�in jude�ului Br�ila. Aceast� 
suprafa�� de 22989 ha este împ�r�it� UAT-lor din jude�ul Br�ila astfel: 

� Chiscani (13%) 
� Gropeni (4%) 
� Tichile�ti (4%) 
� St�ncuta (43%) 
� Berte�tii de Jos (23%) 
� M�ra�u (13%). 
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 Parcul Natural Balta Mic� a Br�ilei ocup� un segment de 62 km din Cursul Inferior al 
Dun�rii, între podul Giurgeni - Vadul Oii (km 237 în amonte) �i municipiul Br�ila (km 175 în aval), 
delimitat astfel: 

- la sud: ramifica�ia Dun�rii în cele doua bra�e (la 3 km de Vadu Oii), Dun�rea Navigabil� 
(lat. 44°45’16.02’’); 

- la est: bratul Vâlciu de la km 237 pân� la km 197, Dun�rea navigabil� de la km 197 la km 
186 (long. 27°59’55.23’’) bra�ul Cravia (Bratusca sau Dun�rea Veche) de la km 186 pân� unde se 
întalne�te cu Dun�rea navigabil� (km 174); 

- la nord: confluen�a bra�ului Arapu, Cravia �i Dun�rea Navigabil� (km174  
lat.45°14a10.36"N); 

- la vest: Dun�rea navigabil� de la km 232 pân� la 216 (long. 27°49’12.08’’E), bra�ul Pasca 
de la km 216 la 209, Dun�rea navigabil� km 209 pân� la km 197, bra�ul Calia de la km 197 pân� la 
180 �i bratul Arapu de la km 180 pân� la km 174. 

Prin Planul de management al Parcului Natural Balta Mic� a Br�ilei aprobat prin HG 
538/2011 delimitarea parcului natural s-a schimbat fa�� de cea din  HG 230/2003 privind 
delimitarea rezerva�iilor biosferei, parcurilor na�ionale �i parcurilor naturale �i constituirea 
administra�iilor acestora1. Astfel se consider� limita PNBMB: baza taluzului dinspre  parc a digurilor 
dintre podul Giurgeni- Vadu Oii �i rampa de trecere a bacului din IMB pentru municipiul Br�ila. 

În aceste limite parcul cuprinde totalitatea ostroavelor �i insulelor aflate la sud de Br�ila 
pân� la podul de la Giurgeni - Vadul Oii: Insula Arapului, Insula Fundul Mare, Insula Calia, Insula 
Mic� a Br�ilei, Ostrovul Cr�c�nel, Insula V�rs�tura �i Bra�ul Arapu, Bra�ul Calia, Bra�ul Pasca, 
Bra�ul Cremenea, Bra�ul M�nu�oaia, Bra�ul Vâlciu �i Bra�ul Cravia. Pe teritoriul PNBMB nu sunt 
a�ez�ri umane. 
                                                 
1
 Conf. HG 538/2011: ���������	
��������	�����������
�����	�����������	��	������������������������	����������	������
�����������������������������	��������

������ ��	!������"�����#�������$��������������	����%����
�����������	�������&	�����
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In documentatia PUG 2011, se preiau definitiile privind zonele naturale protejate, preluate 

din legislatia in vigoare : 

Arie natural� protejat�: zon� terestr�, acvatic� �i/sau subteran� în care exist� specii de 
plante �i animale s�lbatice, elemente �i forma�iuni biogeografice, peisagistice, geologice, 
paleontologice, speologice sau de alt� natur�, cu valoare ecologic�, �tiin�ific� ori cultural� 
deosebit�, care are un regim special de protec�ie �i conservare, stabilit conform prevederilor 
legale. 

Sit de importan�� comunitar� - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în 
care exist�, contribuie semnificativ la men�inerea ori restaurarea la o stare de conservare 
favorabil� a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar �i care contribuie 
semnificativ la coeren�a re�elei "Natura 2000" �i/sau contribuie semnificativ la men�inerea 
diversit��ii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de 
animale cu areal larg de r�spândire, siturile de importan�� comunitar� trebuie s� corespund� 
zonelor din areal în care sunt prezen�i factori abiotici �i biotici esen�iali pentru existen�a �i 
reproducerea acestor specii. 

Sit de protec�ie special� avifaunistic� - situl de importan�� comunitar� desemnat printr-un 
act statutar, administrativ �i/sau contractual în scopul aplic�rii m�surilor de conservare 
necesare pentru men�inerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabil� a popula�iilor 
speciilor de p�s�ri pentru care situl este desemnat. 

Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale c�ror scopuri sunt protec�ia �i 
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interac�iunea activit��ilor umane cu natura 
de-a lungul timpului a creat o zon� distinct�, cu valoare semnificativ� peisagistic� �i/sau 
cultural�, deseori cu o mare diversitate biologic�. 

În afara legisla�iei care a stat la baza declar�rii parcului administrarea PNBMB se bazeaz� 
�i pe alte acte normative na�ionale �i interna�ionale cu aplicabilitate în domeniul protec�iei mediului 
�i naturii prezentate succint în capitolul urm�tor. 

Acte normative din domeniul protec�iei naturii 

Infiin�area regimului de protec�ie �i administrarea acestei arii naturale protejate, conform categoriei 
sale de protec�ie se bazeaz� pe o serie de acte normative na�ionale �i interna�ionale specifice care 
cuprind urm�toarele: 

Legisla�ie na�ional�: 
• Legea 265/2006 (aprob� OUG 195/2005 privind protec�ia mediului); 
• O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 

nr. 195_2005 privind protec�ia mediului 
• Legea 407/2006 privind vân�toarea �i protec�ia fondului cinegetic; 
• OUG 23/5 martie 2008 privind pescuitul �i acvacultura; 
• Legea nr.26/1996 - Codul Silvic;  
• Codul Silvic aprobat prin Legea 46/19 martie 2008 privind activit��ile ce se desf��oar� în fondul forestier de stat 

�i/sau privat; 
• Legea 215/2008 care modific� �i completeaz� Legea 407/2006 privind vanatoarea �i protectia fondului cinegetic  
• O.U.G. 57/29 iunie 2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei �i 

faunei s�lbatice 
• ORDIN   Nr. 203/14 din  5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derog�rilor de la m�surile de protec�ie a 

speciilor de flor� �i de faun� s�lbatice- al MM �i MAPDR 
• O.U.G.154/2008 pentru  modificarea �i completarea O.U.G.57/2007 �i Lg.407/2006 a vân�torii �i a protec�iei 

fondului cinegetic. 
• O.M.-MMDD 1964/2007 – prin care Balta Mic� a Br�ilei este declarat� sit de importan�� comunitar� purtând 

codul : ROSCI0006  
• H.G. 1284/2007 prin care Balta Mic� a Br�ilei este declarat� arie special� de protec�ie avifaunistic� avand codul 

ROSPA0005 
• Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie natural� protejat� a siturilor de importan�� 



 

 

 

 

  

 

87 

 

comunitar�, ca parte integrant� a re�elei ecologice europene Natura 2000 în România 
• Legea 755/2001- pentru aprobarea Ordonan�ei de Guvern 58/1998 privind organizarea �i desf��urarea 

activit��ilor de turism în Romania 
• Legea 137/1995 –  privind protec�ia mediului 
• H.G. 230/2003   - privind delimitarea rezerva�iilor biosferei, parcurilor na�ionale �i parcurilor naturale �i 

constituirea administra�iilor acestora; H.G. 1.529/1 noiembrie 2006 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot�rârea Guvernului nr. 230/2003 

• O.M. 552/2003 – privind zonele de conservare special� din parcurile na�ionale �i naturale. 
• Legea 5/2000 2000 pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na�ional – Sec�iunea a III-a – Zone 

protejate - prin care Balta Mic� a Br�ilei este declarat� parc natural pe o suprafa�� de 17529 ha 
• Legea nr.13/1993 privind conservarea vie�ii s�lbatice �i a habitatelor naturale din Europa, adoptat� la Berna la 

19 septembrie 1979; 
• Lege nr.59 - 11/03/2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conven�ia 

privind diversitatea biologic� (semnat� la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 
2000  

• Legea nr.58/1994 pentru ratificarea Conven�iei privind diversitatea biologic�, semnat� la Rio de Janeiro la 5 
iunie 1992 

• Legea nr.86/2000 pentru ratificarea Conven�iei privind accesul publicului la informa�ii participarea publicului la 
luarea deciziei �i accesul la justi�ie în probleme de mediu semnat� la Aarhus în data de 25.06.1998; 

• Legea nr.622/2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României �i Comunitatea 
European� de adoptare a Acordului privind participarea României la Agen�ia European� de Mediu �i la Re�eaua 
european� de informare �i observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, �i a 
Acordului dintre România �i Comunitatea European� privind participarea României la Agen�ia European� de 
Mediu �i la Re�eaua european� de informare �i observare a mediului; 

• Legea nr.13/1998 pentru aderarea României la Conven�ia privind conservarea speciilor migratoare de animale 
s�lbatice, adoptat� la Bonn la 23 iunie 1979; 

• Legea nr.69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind commertul international cu specii salbatice de 
fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973 

• Legea nr.407/2006 vân�torii �i a protec�iei fondului cinegetic; 
• HG 1679 din 2 decembrie 2008 privind modalitatea de acordarea a despagubirilor prevazute de Legea 

nr.407/2006 
• Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Conven�iei europene a peisajului, adoptat� la Floren�a la 20.10.2000. 

Legisla�ie comunitar�: 

• Directiva „P�s�ri” (74/409/CCE), are ca obiect speciile de p�s�ri care se reg�sesc în stare s�lbatic� pe 
teritoriul european al statelor membre, având ca obiective protec�ia, gestionarea �i reglementarea statutului 
acestor specii precum �i a exploat�rii lor. În baza de date a PNBMB sunt înscrise 207 specii de p�s�ri din care 
68  sunt trecute în Anexa I (transpunere prin OUG.57/2007); 

• Directiva „Habitate, Flor� �i Faun�” (92/43/CCE), are ca obiect habitatele �i speciile din fauna �i flora 
s�lbatic� de interes comunitar, având ca obiective men�inerea sau dac� este posibil, restabilirea tipurilor de 
habitate naturale �i a habitatelor speciilor într-o stare de conservare favorabil�, pe cuprinsul arealelor de 
r�spândire natural�. În PN-BMB din 19 tipuri de habitate identificate, 9 se reg�sesc pe Anexa I a directivei, iar 
dintr-un total de 726 specii de animale terestre �i acvatice pe Anexele I, II, IV �i V sunt înscrise 3 specii de 
mamifere, 2 specii de reptile, 7 specii de amfibieni �i 14 specii de pe�ti. (transpunere prin OUG.57/2007); 

• Conven�ia de la Berna (19 septembrie 1979) privind conservarea vie�ii s�lbatice �i a habitatelor naturale din 
Europa (transpunere prin L.13/1998 privind conservarea vie�ii s�lbatice �i a habitatelor din Europa); 

• Conven�ia de la Sofia (1985), prin care cele 7 ��ri dun�rene au hot�rât instituirea Culoarului Verde al Dun�rii; 

• Conferin�ele Ministeriale pentru Protec�ia P�durilor din Europa la care România este parte semnatar� 
(Helsinki - 1993, Lisabona - 1998, Viena - 2003); 

• Acordul de la Haga (1995) privind conservarea p�s�rilor de ap� migratoare africaneurasiatice (transpunere în 
legisla�ia româneasc� prin Legea 89/2000).  

Legisla�ie interna�ional� aplicabil� în Europa: 

• Conven�ia de la Washinton - CITES (1975) privind comer�ul interna�ional cu specii s�lbatice de flor� �i faun� 
pe cale de dispari�ie;  

• Conven�ia de la Bon (23 iunie 1979) privind conservarea speciilor migratoare de animale s�lbatice 
(transpunere prin Legea 13/1998 privind conservarea vie�ii s�lbatice �i a habitatelor din Europa); 
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• Conferin�a Na�iunilor Unite pentru Mediu �i Dezvoltare, Rio 1992, prin : 

� Declara�ia de la Rio asupra mediului �i dezvolt�rii se refer� la principiile fundamentale ale rela�iilor 
dintre mediu �i dezvoltare;  

�  Agenda 21 care reprezint� un îndrumar din care rezult� programul de ac�iuni necesare înf�ptuirii 
dezvolt�rii durabile cum ar fi : conservarea diversit��ii biologice, consolidarea rolului popula�iei �i 
comunit��ilor locale în contextul dezvolt�rii durabile, gestionarea durabil� a terenurilor, dezvoltarea 
durabil� a agriculturii �i a localit��ilor rurale etc.; 

�  Conven�ia asupra diversit��ii biologice  ocazie cu care biodiversitatea a fost definit� ca “variabilitate a 
lumii vii indiferent de treptele acesteia de organizare, pornind de la gene �i specii ajungând pân� la 
biocenoze �i complexe de ecosisteme.(transpunere prin Legea 58/1994).     

• Reuniunea de la Johanesburg a �efilor de Stat �i de Guverne din septembrie 2002, cunoscut� �i sub 
numele de „Rio+10”, unde a fost reluat�, reanalizat� �i aprofundat� problematica conceptului de dezvoltare 
durabil�. 

• Protocolul de la Kyoto din 2000 care a însemnat punctul de plecare pentru o nou� strategie forestier� 
mondial� prin care se recunoa�te rolul deosebit al p�durilor �i culturilor forestere în reten�ia carbonului 
atmosferic ce duce implicit la reducerea efectului de ser� cu toate consecin�ele climatice favorabile globale ce 
decurg de aici. Pentru Balta Mic�, Protocolul de la Kyoto prezint� importan�� în accesarea unor proiecte în 
cadrul Fondului Prototyp Carbon al B�ncii Mondiale, prin care s� se instaleze în zona de cooperare, 
ligniculturi plopicole uniclonale, intens energetice, prin care pe lâng� realizarea reten�iei CO², se creeaz� o 
alternativ� pentru culturile plopicole actuale din Lunca Dun�rii, determinând implicit o sc�dere a presiunii 
antropice asupra biodiversit��ii din PNBMB. 

 
• In comuna Tichilesti nu exista zone construite protejate, conform normelor in vigoare. 

 
� Indicarea zonelor de recreere, odihna, agrement, tratament - in satul Albina, cu 

deschidere la DN21, exista un motel si restaurant.  

� Obiective industriale si zone periculoase - nu este cazul. 

� Reteaua principala de cai de comunicatie este prezentata la punctul 2.3 si 2.6. 

� Depozite de deseuri menajere si industriale  

Îmbun�t��irea calit��ii vie�ii în mediul urban �i rural presupune �i o strategie de gestionare a 
de�eurilor conform normelor europene, care s� presupun� un grad ridicat de reciclare �i 
valorificare a de�eurilor, dar �i cre�terea con�tiintei cet��eanului pentru protejarea spa�iului în care 
tr�ie�te.  

Depozitarea deseurilor se  realizeaza conform prevederilor Directivei 1999/31/CE transpusa 
prin: HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, Ordinul MMGA  757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, Ordinul MMGA 95/2005 privind criteriile de 
acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista national� de 
deseuri acceptate in fiecare clas� de depozit de deseuri. 

La ora actual�, in judetul Braila principala modalitate de eliminare a deseurilor municipale 
(menajere si asimilabile acestora generate pe raza localit�tilor) este depozitarea, intrucat doar un 
procent relativ mic de deseuri sunt colectate selectiv si valorificate sau tratate, in judetul Braila 
neexistand instalatii pentru tratarea deseurilor. 

Conform HG 349/2005, prin  depozit se intelege un amplasament pentru eliminarea final� a 
deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv: 

- spatii interne de depozitare a deseurilor, adic� depozite in care un produc�tor de deseuri 
execut� propria eliminare a deseurilor la locul de producere; 

- o suprafat� permanent amenajat� (pentru o perioad� de peste un an) pentru stocarea 
temporar� a deseurilor, dar exclusiv: 

- instalatii unde deseurile sunt desc�rcate pentru a permite preg�tirea lor in vederea 
efectu�rii unui transport ulterior in scopul recuper�rii, trat�rii sau elimin�rii finale in alt� parte; 
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- stocarea deseurilor inainte de valorificare sau tratare pentru o perioad� mai mic� de 3 ani, 
ca regul� general�, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare, pentru o perioad� mai mic� de un 
an; 

In judetul Br�ila functioneaz� dou� depozite de deseuri municipale, unul conform situat in 
localitatea Muchea, administrat de SC Tracon SRL Br�ila si unul neconform situat in localitatea 
F�urei, administrat de Directia Serviciilor Publice F�urei, programat s� sisteze depozitarea in anul 
2017. 

Depozitul Muchea functioneaz� din anul 2002, deservind practic tot judetul, exceptie f�cand 
localitatea F�urei. Suprafata total� proiectat� a depozitului este de 18.08 ha, in prezent 
functionand, cu o suprafat� de 3.1 ha  - celula nr. 1 si o capacitate de depozitare de 434000 mc. In 
trim. III 2010 s-au finalizat lucr�rile de constructie a celei de a doua celule. La sfarsitul anului 2010 
prima celul� avea un grad de umplere de aproximativ 80%. Depozitul a fost proiectat s� 
functioneze pan� in anul 2026. 

Cantitatea medie de deseuri colectat� de la populatia municipiului si eliminat� anual pe 
acest depozit este de aproape 70 000 t. 

Depozitul neconform din orasul Ianca a sistat depozitarea la 16 iulie 2009.  Lucrarile de 
inchidere sunt prevazute in Masterplan deseuri “Managementul integrat al deseurilor in judetul 
Braila” cu termen de finalizare 2012, care va fi finantat prin POS Mediu. Dup� sistarea activitatii 
deopozitului Consliul Local Ianca a incheiat contract pentru depozitarea deseurilor menajere la 
platforma ecologic� G�lbinasi din judetul Buz�u. 

Deseurile generate de c�tre populatia din mediul rural au fost depozitate pe un num�r de 
142 platforme neamenajate cu o suprafat� total� de 179,61ha, pe care s-a sistat depozitarea in 
luna iulie 2009 ulterior fiind ecologizate conform prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea 
deseurilor. 

 
2.10.2. DISFUNCTIONALITATI �I PRIORIT�TI ÎN PROTECTIA �I CONSERVAREA MEDIULUI 
 

� Identificarea surselor de poluare 
Pe teritoriul comunei Tichilesti, nu exist� surse majore de poluare neexistand activitate 

industrial� important� în zon�. Principalii agenti economici i�i desf��oara activitatea în domeniul 
exploatatiilor agricole din sectorul vegetal, cre�terii p�s�rilor, productiei �i comercializ�rii 
semintelor. O pondere însemnat� o au îns� �i activit�tile de comert cu produse alimentare �i 
industriale. 

 
� Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apa, vegetatie, cu marcarea zonelor 

poluate, a terenurilor degradate  
 

a) Starea factorului de mediu SOL 
Solul din zona comunei Tichilesti poate prezenta unele probleme de poluare, ca efect al 

diferitelor activitati antropice, cum ar fi: 
- practicarea in trecut a unei agriculturi intensive, utilizarea nerationala a ingrasamintelor, 

mecanizarea nerationala care a condus la tasarea solurilor;  
- deversarea unor poluanti industriali in cursurile de apa a contribuit la poluarea panzelor de 

apa freatica, precum si a solului prin folosirea apei la irigatii, in perioada in care se faceau irigatii, 
poluanti care au putut ramane in sol; 

- utilizarea unor mari cantitati de ingrasaminte chimice pentru a contracara dezechilibrele 
nutritive, care si-a manifestat efectul asupra solului, apelor freatice si de suprafata;  

- dereglarea sistemului hidric si hidrogeologic al solului; 
- utilizarea si exploatarea in trecut a sistemelor de irigatii fara utilizarea concomitenta a 

sistemelor de desecare au condus la aparitia si dezvoltarea fenomenelor de salinizare si 
inmlastinire secundara; - inexistenta unui sistem de colectare si depozitare a deseurilor solide si 
lichide conduce la poluare solului si a apelor subterane.  
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b) Starea factorului de mediu AER 
Sursele de poluare a aerului sunt fixe si mobile.  
Sursele fixe sunt reprezentate de activitatile economice desfasurate pe teritoriul comunei si 

de sursele de incalzire din gospodariile individuale. 
Poluarea aerului in satele care fac parte din comuna Tichilesti este foarte redusa. Principala 

sursa mobila de poluare, atat chimica cat si fonica, o reprezinta traficul de pe sosea (DJ 212-sat 
Tichilesti si DN 21-sat Albina), mai ales in perioada sezonului estival. In ultimii ani traficul este mai 
aglomerat, cu multe vehicule de marfa, de tonaj mare, soseaua facand legatura cu litoralul. 
Circulatia autovehiculelor in interiorul satelor, pe ulite, este redusa.  

Zonele agricole invecinate pot reprezenta o alta sursa de poluare a aerului din zona 
studiata. Deoarece exista un sistem de preluare si gestionare a gunoaielor menajere, acestea nu 
reprezenta o sursa de poluare mai ales (in timpul sezonului cald, cand sunt in cantitati mai mari si 
temperatura aerului este ridicata, preluarea este ritmica, la fel si transportul catre cel mai apropiat 
depozit ecologic). 

Cresterea pasarilor si animalelor (porci) in gospodarii individuale, fara a se tine seama de 
regulile de igiena si protectie poate reprezenta de asemenea o sursa de poluare a aerului.  

Amploarea mica a acestor activitati a determinat ca prin Ordinul nr. 1269/2008 privind 
incadrarea localitatilor in cadrul Regiunii 2, potrivit prevederilor Ordinului MAPM protectiei mediului 
nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor urbane si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru 
evaluarea calitatii aerului in România, localitatea Tichilesti, din judetul Braila sa fie incadrata in lista 
3 – unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limita 
stabilita conform Ordinului nr. 592/2002: 

-sublista 3.1. – zona pentru care nivelurile concentratiei unuia sau mai multor poluanti sunt 
mai mici decât valoarea limita, dar se situeaza intre acestea si pragul superior de evaluare pentru 
pulberi in suspensie (PM10); 

-sublista 3.3. - zona pentru care nivelurile concentratiei unuia sau mai multor poluanti sunt 
mai mici decât valoarea limita dar nu depasesc pragul inferior de evaluare pentru dioxid de sulf 
(SO2), dioxid de azot (NO2), plumb (Pb), monoxid de carbon (CO) si benzen (C6H6). 

 
c) Starea factorului de mediu AP� 
Pentru imbunatatirea alimentarii cu apa s-a realizat extinderea retelei de distributie 

existenta cu 2,5km de retea.  
Sursele de poluare a apei sunt reprezentate de activitatile economice si cele menajere. In 

sate exista asociatii familiale sau societati comerciale care desfasoara activitati agricole. In general 
se practica doar o agricultura de subzistenta. In ambele localitati, animalele sunt crescute in cadrul 
gospodariilor particulare. O sursa de poluare a apei o reprezinta deversarea apelor uzate, rezultate 
din activitatile practicate in zona. Apa subterana poate fi poluata prin infiltrarea agentilor poluanti 
din sol (ingrasaminte agricole, deseuri lichide, ape dejective rezultate din deseurile solide).  

O depozitare inadecvata a deseurilor, atat pe platformele de depozitare, cat si in cadrul 
gospodariilor individuale, inexistenta unor retele de canalizare pot conduce la poluarea apelor 
subterane. Agricultura practicata intensiv, fara a se tine cont de factorii de mediu, cresterea 
animalelor domestice in afara fermelor, fara respectarea normelor de igiena contribuie de 
asemenea la poluarea surselor de apa. 

 
Conform prevederilor Ordinului comun nr. 1552/743 din 2008 emis de MMDD si MADR 

pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole, 
comuna Tichilesti, judetul Braila este nominalizata in lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati.  

 
Apele uzate ce se pot genera pe teritoriul comunei Tichilesti sunt ape uzate menajere si 

cele care provin de la activitatea de crestere a animalelor in gospodariile individuale. Mica 
industrie, foarte slab reprezentata in comuna, genereaza de asemenea ape uzate. Apele uzate 
menajere provin de la locuitorii satelor si de la agentii economici. 
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Sistemul de colectare a apelor uzate  
Colectarea apelor uzate este reglementata de legislatia actuala (H.G. nr. 188/2002 pentru 

aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata 
si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare etc.). Astfel, 
pentru toate aglomerarile umane cu peste 2.000 locuitori echivalenti (2.000 – 10.000 l.e, cum este 
cazul comunei Tichilesti) trebuie asigurate sisteme de colectare a apelor uzate urbane pana pe 
31.12.2018 (Art. 13, HG nr. 352/2005). De asemenea, aceste asezari trebuie sa aiba statii de 
epurare care sa asigure epurarea biologica a tuturor evacuarilor pana la 31.12.2018 (art. 16, HG 
nr. 352/2005).  

Pentru a fi evacuate in retelele de canalizare si in statiile de epurare, apele uzate trebuie sa 
corespunda normativului NTPA-002. Inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate 
colectate in retelele de canalizare vor fi supuse unei epurari corespunzatoare, putand fi evacuate 
in receptorii naturali doar apele uzate epurate care corespund normativului NTPA 001. Evacuarile 
din statiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie sa satisfaca cerintele prevazute atat in NTPA-
001cat si in NTPA-011. Statiile de epurare a apelor uzate orasenesti trebuie construite, exploatate 
si intretinute astfel incat sa se asigure performantele corespunzatoare in conditiile climatice 
normale. La proiectarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale incarcarii 
cu poluanti.  

De asemenea, trebuie monitorizati receptorii naturali in care se evacueaza apele uzate 
orasenesti, direct sau din statiile de epurare. Monitorizarea se realizeaza prin intermediul 
Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor (S.N.S.C.A.). Conform reglementarilor 
sanitare in vigoare (Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena 
si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ulterioare), primariile si 
agentii economici vor asigura indepartarea si epurarea apelor uzate menajere, apelor uzate 
industriale, altor ape uzate si apelor meteorice, astfel incat sa nu se creeze disconfort si 
imbolnavirea membrilor comunitatii.  

Apele uzate epurate vor fi evacuate in asa fel incat, in avalul deversarii, apele receptorului 
sa se incadreze conform normelor in prevederile standardului de calitate a apelor de suprafata, 
dupa categoria de folosinta. Indepartarea apelor uzate menajere se face numai prin reteaua de 
canalizare a apelor uzate. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor 
meteorice, in cazul in care localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 
Aceste canale trebuie intretinute permanent in buna stare de functionare, prin curatarea si 
repararea defectiunilor. Este interzisa folosirea apelor uzate la irigarea culturilor agricole, in alte 
conditii decat cele prevazute in standarde. In prezent, pe teritoriul comunei Tichilesti nu exista 
sisteme de canalizare, fiind folosite haznalele traditionale. 

Realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate si de epurare a acestora, de colectare a 
apelor pluviale, monitorizarea apelor epurate deversate in receptori naturali, monitorizarea apei in 
zona viitoarelor statii de epurare, protejarea zonei impotriva inundatiilor sunt masuri care contribuie 
la imbunatatirea calitatii factorului de mediu apa. Realizarea unui sistem modern de preluare si 
depozitare a deseurilor menajere (temporara pe teritoriul comunei, permanenta la depozitul 
ecologic) conduce la protejarea apelor subterane. 
 

d) Starea VEGETATIEI �i SPATIILE VERZI 
Pe teritoriul comunei Tichilesti se disting doua tinuturi: unul de stepa si altul de balta.  
Vegetatia specifica de stepa a fost inlocuita pe 10% din suprafata cu vegetatie de cultura. 

De-a lugul digurilor si pe marginea drumurilor au ramas pajisti naturale, care reprezinta vegetatia 
de stepa. Astfel, se intalnesc asociatii de graminee: colilii, paiusuri, pir crestat, mazariche, 
cimbrisor, pelin, coada soricelului, ciulini si scai. Pe asociatiile cu nisip cresc romanitele, laptele 
cucului, salcia de nisip. Fauna este strans legata de biotop si de vegetatie. Terenul de cultura a 
atras dupa sine si rozatoarele. Se intalnesc si pasari rapitoare, ca heretele alb, sorecarul mare, 
uliul porumbar. De asemenea, sunt soparle si serpi neveninosi. Caracteristica pentru stepa este 
abundenta faunei nevertebrate, ca miriapode, paianjeni, insecte. Datorita interventiei omului, 
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pasarile campului sunt putin reprezentate si au scazut considerabil ca numar. Speciile care se 
intalnesc sunt prepelitele, potarnichile prigorii, turturelele si graurii. 

 
O alta zona distincta aflata pe teritoriul comunei Tichilesti o reprezinta Parcul Natural Balta 

Mica Brailei, arie protejata. Aici se conserva ecosisteme caracteristice pentru zona umeda si se 
pastreaza habitatele naturale. In padure se intalnesc plopul autohton si salcia, care creaza un 
microclimat specific, protejeaza solul si malurile si ofera adapost pentru numeroase familii de 
pasari. Plantele care cresc sunt stuful, papura, rogozul, pipirigul, stanjenelul galben, izma de balta, 
limbarita, sageata apei. Nufarul galben, plutica, piciorul cocosului de apa formeaza adevarate 
insulite pe suprafata apei, avand radacinile infipte pe fundul acesteia. Dintre plantele submerse se 
intalnesc cornaciul sau castana de balta, brascarita, inarita, plante care au rol biologic in viata 
baltii. In Parcul Natural Balta Mica a Brailei traieste un numar mare de pasari: lisite, cristei, lebede, 
gaste, sitari, starci, privighetori de stuf. O parte din speciie de mamifere, cat si de amfibieni si 
reptile, sunt protejate de lege.  

 Potentiale efecte asupra factorului de mediu biodiversitatea  
Propunerile facute de P.U.G. se refera la intravilanul comunei, fara a afecta zonele 

naturale, si cu atat mai putin ariile protejate. Imbunatatirea factorilor de mediu apa (de suprafata si 
subterana), aer, sol prin masurile propuse de noul PUG va conduce la reducerea poluarii 
ecosistemului si, implicit, va favoriza mentinerea actualei structuri a biodiversitatii.  

 
� Prioritatile de interventie vor consta in m�suri de mediu legate de agricultur�: 
- crearea de sisteme �i structuri viabile de organizare, produc�ie �i gestionare a exploat�tiilor 

agricole de dimensiuni optime, moderne, adecvate aplic�rii tehnicii �i tehnologiilor eficiente în 
produc�ia agricol�, 

- ajustarea structural� a produc�iei agricole prin crearea unei structuri adecvate ramurilor �i 
subramurilor agriculturii corespunz�tor poten�ialului resurselor funciare si ansamblului de factori 
pentru agricultur�; 

- înzestrarea tehnic� �i tehnologic� a agriculturii prin relansarea �i dezvoltarea ramurilor 
industriale autohtone pentru agricultur�; 

- elaborarea �i implementarea sistemelor, mecanismelor �i pârghiilor economico-financiare, 
potrivit cerin�elor de competitivitate intern� �i extern� �i compatibilizare cu PAC ale UE; 

- ajustarea echitabil� a raportului de pre�uri în industrie-agricultur�; 
- politici adecvate de stimulare, sus�inere �i protec�ie a produc�torilor agricoli; 
- demonopolizarea sistemelor de aprovizionare a agricultorilor �i de desfacere a produselor 

lor; 
- stimulente pentru diversificarea produc�iei agricole �i pentru cre�terea valorii ad�ugate a 

acesteia; 
- restructurarea �i reorganizarea înva��mântului agricol de toate gradele corespunz�tor noilor 

cerin�e ale dezvolt�rii durabile a agriculturii �i mediului rural. 
 
 
 
2.11. DISFUNCTIONALITATI SI POTENTIAL DE DEZVOLTARE( ANALIZA SWOT A SITUATIEI 
EXISTENTE) 
 

2.11.1  - Domeniu: ECONOMIA 
Domeniu: ECONOMIA 

Subdomeniu: Mediu investitional 

Puncte 
tari 

-terenul este inca la preturi atractive investitorilor; 
-prezenta unei unitati economice cu capital strain; 
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Puncte 
slabe 

-dinamism scazut de investitie; 
-venituri mici ale populatiei; 
-nivel redus de dezvoltare al IMM-urilor din sectorul productiv; 
-infrastructura de afaceri slab dezvoltata; 
-utilizarea limitata a tehnologiei informatiilor; 

 
Oportunitati 

-oportunitati existente in cadrul Programelor Nationale si Europene specifice care sprijina 
dezvoltarea si diversificarea economiei; 

 
Amenintari  

-fenomenul integrarii duce la marginalizarea anumitor sectoare ale economiei locale si 
chiar la disparitia acestora (ex. prelucrarea produselor alimenatare); 

 
 

Domeniu: ECONOMIA 

Subdomeniu: Transport 

 
Puncte 

tari 

-comuna este traversata de DN 21 Braila-Calarasi prevazut in PATJ ca fiind pe o axa de 
importanta nationala si internationala propusa prin PATN; 
-face parte dintre comunele cu cea mai buna accesibilitate rutiera, fiind situata pe reteaua 
de transport majora si in zona de influenta a municipiului Braila; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte 
slabe 

 

-accesibilitate, feroviara si aeriana de UAT, reduse; 
-nivele reduse de eficienta, durabilitate si siguranta a traficului in retelele de transport 
rutier in cadrul UAT; 
-lipsa zonei de siguranta /protectie de-a lungul DN21, DJ 212A, a drumurilor 
comunale(UAT); 
-fluiditate redusa pe DN 21 in tranzitarea satului Albina; 
-intersectii nemodernizate in sate; 
-orizontalitatea terenului care nu permite o evacuare usoara a apei in sate; 
- un sistem defectuos de colectare a apelor pluviale in sate; 
-platformele strazilor, neamenajate corespunzator ca latime (in prezent sunt situate in 
limita 3,20-6,0m); 
-starea tehnica a strazilor(calitatea carosabilului), cu efecte nedorite si in cazul accesului 
autovehiculelor de transport in comun sau a celor de urgenta (masinile de pompieri, 
autosanitare pentru interventii de urgenta); 
-lipsa trotuarelor; 
-lipsa amenajarilor de parcari publice; 
-lipsa unor piste pentru biciclisti; 
-lipsa zonelor pietonale; 

 
 
Oportunitati 

-apropierea de mun. Braila-resedinta de judet-pol de dezvoltare cu rol regional, care este 
port fluvial-maritim(cu caracteristici tehnice ce permit accesul navelor maritime); 
-prevederea autostrazii Giurgiulesti-Galati-Braila-Slobozia-Calarasi  si drumului expres sau 
cu 4 benzi Buzau-Braila in PATN  pe teritoriul UAT Unirea, cu care UAT Tichilesti este 
vecina la vest (va conduce la crestere economica, contribuind la stabilirea de legaturi mai 
bune, la siguranta transporturilor si la calitatea acestora); 

Amenintari  -cresterea numarului de autovehicule in sate; 

 
 

Domeniu: ECONOMIA 

Subdomeniu: Energie si Echipare edilitara 

 
Puncte 

tari 

-potential de utilizare a energiei eoliene, solare si biomasa agricola; 
-consumuri scazute de energie in gospodarii; 
-realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa; 
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- alimentarea cu apa potabila este asigurata de Sistemul Regional Ianca-Gropeni cu priza 
de mal pe Dunare; 
- realizarea retelei de distributie a gazelor naturale; 
- in localitatea Tichilesti, DISTRIGAZ SUD detine sisteme de distributie pentru 
consumatori izolati; 
-acoperirea in totalitate de reteaua de catre telefonie fixa si mobila (Romtelecom, Orange, 
Vodafone, Cosmote); 
-exista proiect pentru realizarea sistemului de canalizare; 
-exista proiecte pentru modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrica in sate; 
-existenta televiziunii digitale; 

 
Puncte 
slabe 

-inexistenta proiectelor pentru utilizarea resurselor de energie alternativa; 
- liniile electrice de transport a energiei electrice nu au beneficiat decât in mica masura de 
reparatii capitale; 

 
Oportunitati 

- reteaua de distributie a apei are traseul paralel  cu drumul DN 21 la cca 8 m distant de 
axul drumului; 
- trasee de fibra optica pe directia Braila – Chiscani – Tichilesti – Gropeni;   

Amenintari  -nearmonizarea legislatiei romanesti cu oportunitatile oferite de Programele Nationale si 
Europene ingreuneaza implementarea acestora. 

 
 

Domeniu: ECONOMIA 

Subdomeniu: Economie rurala 

 
 

Puncte 
tari 

- activitatea industriala este prezenta si se dezvolta datorita industriilor prelucratoare; 
-traditie si conditii foarte favorabile pentru agricultura; 
-pondere insemnata de teren agricol(peste 90%), cu calitati crescute dpdv pedologic; 
- potential viti-pomicol; 
-suprafete mari ocupate cu vie pe rod (300ha) si impreuna cu localitatile: Viziru, Tufesti, 
Ciresu, Insuratei, Salcia Tudor, Dudesti, concentreaza 37% din suprafata viticola a 
judetului Braila; 
-utilizarea echipamentelor  fixe pentru irigat; 
-suprafetele amenajate pentru irigatii sunt in totalitate in proprietatea sistemului privat; 
-suprafata legumicola intinsa (190ha);  
-realizeaza mari valori din punct de vedere al productiei medii la hectar pentru grâu 
(3.037,3kg/ha); 
-productivitate ridicata la cultura de grau; 
- cf PATJ Braila, datorita solurilor cât a altor conditii naturale favorabile dezvoltarii 
sectorului agricol, nota medie de bonitare a comunei Tichilesti este intre 51% si58%, mai 
mare dacat cea a judetului Braila, (conform datelor furnizate de ICPA), care este de 
50,48%( Nota medie de bonitare a terenurilor agricole este un indicator care prezinta o 
mare diversitate spatiala si ofera informatii despre potentialul general de productie agricola 
la nivelul spatiului investigat. Cunoasterea valorilor sale poate servi ca baza de 
fundamentare a strategiilor de dezvoltare economica la nivel local); 
-este prima localitate in ierarhia judetului Braila, dupa numarul de UVM (unitati de vita 
mare) 31.752,2 si dupa  incarcatura de animale pe teren agricol 8,31 UVM/ha; 
-mare producatoare de carne 9.387tone ce reprezinta 31,7% din productia judetului, 
provenita in principal de la efectivele de porcine 86.521 capete (46,7% din efectivele 
judetului); 

 
Puncte 
slabe 

-fragmentarea terenurilor agricole; 
- ponderea pasunilor si a fânetelor detine valori mai reduse de 4%; 
-productivitate medie la culturile de:porumb, floarea soarelui,  legume; 
-starea si potentialul de dezvoltare a sectorului vegetal la un nivel mediu; 
- sunt prezente numai activitatile industriei prelucratoare; 
-nivel slab in ceea ce priveste ponderea productiei de lapte, potentialul de dezvoltare a 
sectorului zootehnic prin cresterea de bovine pentru lapte, starea si potentialul de 
dezvoltare a productiei de oua,  ponderea efectivelor de ovine, ponderea productiei de 
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lâna, starea si potentialul de dezvoltare pentru productia de lâna; 
-lipsa unei piete locale de desfacere a produselor agroalimentare, obiecte de artizanat si 
targ de animale; 
-nu exista centre de prelucrare si comercializare a produselor proprii; 

 
Oportunitati 

- rezultatele pozitive inregistrate de agentii economici din municipiul Braila au avut 
influente semnificative si asupra teritoriilor administrative din vecinatatea acestuia; 
- Programe Nationale si Europene specifice, (sprijina dezvoltarea si diversificarea 
economiei rurale, imbunatatind pozitia competitiva a comunei); 
-cererea crescanda pentru agroturism si valorificarea resurselor existente(produse locale); 
-tendinta de concentrare a terenurilor agricole, precum si masurile de promovare a 
asocierii micilor fermieri (contribuie la cresterea productivitatii sectorlui agricol precum si a 
calitatii vietii in mediul rural); 
-cresterea cererii consumatorilor pentru produse ecologice si de calitate (valorifica 
potentialul existent al sectorului agricol); 
-subventiile UE pentru productia agricola (pot facilita cresterea atractivitatii sectorului prin 
marirea veniturilor intreprinzatorilor agricoli);  

 
Amenintari  

-migrarea populatiei din mediul rural catre cel urban sau catre strainatate (determina 
diminuarea nivelului profesional al agricultorilor si parasirea activitatilor agricole 
impiedicand valorificarea deplina a potentialului agricol); 
- zootehnia a devenit o afacere neatractiva pentru multi crescatori de animale, din cauza 
lipsei de integrare a activitatilor dintre sectoarul agricol (vegetal si animal) cu sectoarele de 
procesare si comercializare; 
 

 
2.11.2 - Domeniu: SOCIETATE 

Domeniu: SOCIETATE 

Subdomeniu: Piata muncii 

 
Puncte 

tari 

-forta de munca flexibila, ieftina si disponibila; 
-cresteri de peste 30% ale salariatilor; 
- salariati cu activitati productive cu valori ponderale de 76,0% 
-evolutie ascendenta a populatiei; 
-rata natalitatii 10,1%-12,0%(mai mare dacat a judetului Braila 8,6%); 
-rata mortalitatii 10,1%-15,0%(mai mica dacat a judetului Braila 12,4%); 
-existenta "Casei Specialistului" 

 
Puncte 
slabe 

-descresteri demografice; 
- populatie imbatrânita, insa procesul de imbatranire are un ritm redus; 
- deficit ocupational sever (25,0%); 
- populatia ocupata in agricultura, din total populatie ocupata este de 69,9%; 
-rata ridicata a somajului de lunga durata; 
-ponderi scazute ale populatiei ocupate (58,1,2%); 
-valori relativ mari (210,1), comparativ cu media judeteana (152,5) ale raportului de 
dependenta economica ce exprima numarul de persoane inactive pe care trebuie sa le 
sustina o persoana activa din punct de vedere economic; 
- Indicele vitalitatii populatiei calculat prin raportarea populatiei tinere la populatia vârstnica 
are valori extrem de reduse(0,8); 

 
Oportunitati 

- Programele Nationale si Europene (sprijina dezvoltarea unor proiecte de formare 
profesionala continua pentru a creste adaptabilitatea populatiei la piata muncii); 
- diversificare ocupationala in termenii modernitatii, certificata de valorile ponderale de 
peste 70,0% a salariatilor cu activitati productive; 
 

 
Amenintari  

-emigratia fortei de munca, in general; 
- criza economica globala si capacitatea redusa a gospodariilor taranesti dar si a fermelor 
de a concura cu produsele comunitare; 
- emigrarea populatiei din mediul rural catre cel urban si deprofesionalizarea; 
-riscul emigrarii masive a populatiei din mediul rural catre cel urban si al 
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deprofesionalizarii; 
 
 

Domeniu: SOCIETATE 

Subdomeniu: Educatie 

 
Puncte 

tari 

-reabilitarea unitatilor de invatamant; 
-se acopera necesarul de infrastructura de educatie; 
-existenta unei sali de sport;p 
-nivel apropiat de performanta al unitatilor de invatamant, ceea ce duce la un climat de 
cooperare si de coeziune sociala; 

 
Puncte slabe 

-participarea slaba a populatiei la toate nivelele de educatie; 
-componenta practica redusa a educatiei scolare; 
-scaderea populatiei scolare; 
- la nivelul UAT ponderea populatiei cu studii superioare este de sub 1%;  
-pondere impoatanta de populatie fara scoala absolvita(9,6%); 
-numar de elevi/profesor, intre 13-a5(media pe judet:15,9); 

 
Oportunitati 

-dezvoltarea unor strategii de incluziune sociala care vizeaza populatia tanara (prin 
construirea unor punti intre educatie si piata muncii); 

 
Amenintari  

- dificultatile economice cu care se confrunta zona in contextul crizei economice 
globale(risc crestere abandon scolar); 
 - scaderea numarului de copii (risc disparitir nr.de scoli si risc disponibilizare);  

 
 

Domeniu: SOCIETATE 

Subdomeniu: Servicii sociale/Comunitare 

Puncte 
tari 

-existenta caminului cultural, reabilitat; 

 
Puncte slabe 

-nu exista magazin tip economat; 
-nu exista cantina populara; 
-nu exista un centru pentru copiii din familiile dezorganizate; 
-nu sunt asigurate servicii sociale pentru persoane de varsta a treia; 

Oportunitati -Programe nationale pentru protectie sociala; 

Amenintari  -implementare partiala si neconforma a legislatiei pentru protectie sociala; 

 
 
 
 
 
 

Domeniu: SOCIETATE 

Subdomeniu: Sanatate 

Puncte 
tari 

-existenta unui dispensar medical cu doua cabinete medicale si un cabinet 
stomatologie, in satul Tichilesti; 
-cabinet medical in sat Albina; 
-existenta unei farmacii in satul Tichilesti; 
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Puncte 
slabe 

-imbatranirea populatiei;  
-speranta de viata scazuta; 
-insuficienta personalului medico-sanitar(nr.locuitori/medic este peste 1000, fata de 
medie judet:787; nr.locuitori/cadru sanitar:300-5000 fata de medie judet: 154); 

 
Oportunitati 

-oportunitatea accesarii unor Programe Nationale si Europene pentru imbunatatirea 
infrastructurii de sanatate si a calitatii serviciilor oferite; 

 
Amenintari  

-declinul demografic si imbatranirea populatiei, cu efecte negative asupra societatii, 
conducand la o crestere alarmanta a gradului de dependenta al populatiei varstnice; 
 
- imbatranirea populatiei (va modifica structura bolilor preponderente ce vor trebui 
tratate de sistemul sanitar si modelele de ingrijire medicala); 
-subfinantarea sistemului sanitar; 

 
2.11.3- Domeniu: HABITAT 

Domeniu: HABITAT 

Subdomeniu: Mediu inconjurator 

Puncte 
tari 

-relieful se preteaza la culturi de  cereale si legumicultura fiind prezente soluri cu fertilitate 
mare; 
-calitatea mediului; 
-asigurare cu apa potabila in ambele sate; 
-demararea activitatii de colectare conforma a deseurilor(achizitionare containere metalice 
si pubele/cosuri de gunoi pentru salubrizarea stradala a zonelor centrale); 

 
Puncte 
slabe 

-exces de umiditate in perioade ploioase; 
-exacerbarea proceselor geomorfologice produse de valorificarea resurselor forestiere in 
trecut si reducerea drastica a suprafetelor impadurite din suprafata ocupata in trecut cu 
paduri; 
-suprafetele destinate pomiculturii au fost in mare parte abandonate, aici instalându-se 
degradari inca de intensitate moderata, dar cu potential distructiv pe timp indelungat; 
-colectarea selectiva a deseurilor slab implementata; 

 
Oportunitati 

-existenta unor Programe de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor 
agricole degradate; 
-cresterea cererii consumatorilor pentru produse ecologice stimuland astfel imbunatatirea 
ofertei acestora(economia verde); 
- cresterea gradului de utilizare a resurselor de energie regenerabila(eoliana, solara, 
biomasa agricola) care conduc la crestere economica si introducerea de noi tehnologii; 
-imediata vecinatate a Dunarii, la est; 

Amenintari  - risc seismic pe teritoriul comunei;  
-risc inundatii pe platforma spre Dunare, preluata de la Gropeni; 

 
 
 
 
 
 

Domeniu: HABITAT 

Subdomeniu: MEDIU URBAN- Relatii in teritoriu 

 
 

Puncte 
tari 

-distanta mica fata de mun. Braila(cca 17 km) si fata de resedinte de comune vecine 
(Traian:13km, Unirea:10km, Gropeni: 7km,  Marasu: 32km); 
-situare pe DN21-sat Albina; 
-situare pe DJ 212- sat Tichilesti; 
-propunere prin PATN de realizare a unei autostrazi Giurgiulesti-Galati-Braila-Slobozia-
Calarasi  si a unui drum expres sau cu 4 benzi Buzau-Braila; 
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-comuna face parte, conform PATZ Periurban, din periurbanul mun. Braila;  
-poate deveni comuna cu rol teritorial, datorita unei incipiente aparitii a unor mici trasaturi 
urbane; 
-comuna  este cuprinsa in zona  de cooperare pentru care este vizata o dezvoltare socio-
economica durabila  din interiorul Parcului Natural Balta Mica a Brailei, declarat sit Ramsar 
in iunie 2001; 
-prezinta potential turistic antropic (Biserica Sfintii Voievozi, amplasata in mijlocul satului; 
piatra de temelie s-a pus in anul 1852, iar lucrarile s-au terminat in anul 1856); 

Puncte 
slabe 

-nu exista cale ferata pe teritoriul UAT; 

Oportunitati -apropirea de mun. Braila; 
Amenintari  -infrastructura serviciilor publice deficitara in raport cu necesitatile populatiei; 

 
 

Domeniu: HABITAT 

Subdomeniu: MEDIU URBAN- Fond construit si utilizarea terenurilor 

 
 
 
 

Puncte 
tari 

-perspectivele in cadrul satelor, chiar daca sunt de campie, sunt foarte frumoase; 
-cresterea numarului de locuinte peste media judeteana 
-locuintele noi sunt construite din materiale durabile pe terenuri libere sau prin demolarea 
caselor vechi; 
-multe cladiri au fost reabilitate, starea majoritatii locuintelor fiind buna; 
-locuintele din secolul trecut prezinta elemente de modernizare, insa, acestea sunt in 
spiritul traditiei, element ce contribuie la unitatea stilistica a intregii comune; 
-aproape toate casele au un decor discret de trafor de lemn, la streasini sau frunta
cerdacului; 
-cerdacul pe partea de sud, pe toata lungimea casei, este frecvent, cu foarte frumoase
echilibrate  
arce trilobate; 
-alinierea constructiilor la cca 3 m spre interiorul curtii; 
-trama stradala in localitatea Tichilesti este mixta (partial rectangulara, la vest de DJ 212, 
partial geometrica, la est de DJ212), iar in localitatea Albina este rectangulara, foarte 
ordonata. Daca in Albina parcelarul este alcatuit din loturi de cca. 1 000 - 3 000 mp cu 
distante mari intre case, cu frontul la strada de cca. 20 - 30 m, in Tichilesti loturile sunt 
lungi, cu suprafete tot de 1 000 - 3 000 mp, dar cu frontul la strada de maxim 10 - 15 m, 
cu casele foarte apropiate,si aliniate, prezentand astfel trasaturi urbane; 

-sistemul de drumuri, pastrat inca din intemeierea satelor, au prospect larg; 
-locuintele sunt colorate la fel cu gardurile, ceea ce da indicii asupra oamenilor ce le 
locuiesc, harnici si optimisti; 
-exista doua biserici cu o stare buna; 

 
Puncte 
slabe 

-au ramas putine exemplare de cladiri de locuit si, mai ales, de anexe gospodaresti 
construite in prima jumatate a sec. XX, in tehnici traditionale; 
- multe locuinte sunt construite din materiale locale: chirpici si paianta; 
-insuficienta spatiilor pentru institutii si servicii publice; 
-lipsa echiparii cu utilitati; 

Oportunitati -apropierea de mun. Braila, cu posibilitati de aprovizionare cu materiale de constructii din 
Romania; 

Amenintari  -tendintele de modernizare excesiva pot duce la pierderea specificului local; 
-tehologizarea care inlocuieste tehnicile traditionale de construire; 
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Domeniu: HABITAT 

Subdomeniu: MEDIU URBAN- Spatii plantate, agrement, perdele protectie 

Puncte 
tari 

-proiecte de realizare aliniamente verzi stradale; 

 
Puncte 
slabe 

-nu detine suprafete ocupate cu paduri sau alte terenuri forestiere; 
-suprafete insuficiente de spatii verzi plantate; 
-lipsa de perdele de protectie la cai de comunicatie; 
-lipsa de perdele de protectie la cimitire; 
-lipsa amenajarilor aferente spatiilor verzi publice si terenurilor de sport;  
-lipsa zonelor de agrement amenajate si a locurilor de joaca; 
-lipsa plantatiilor de aliniament stradal; 
-lipsa parcurilor; 
-plantatiile din intravilan neintretinute; 
-lipsa unor strategii a spatiilor plantate; 
-lipsa interesului locuitorilor pentru intretinerea spatiilor verzi; 

Oportunitati - Programe Nationale privind stabilirea unor perimetre de ameliorare a terenurilor 
degradate; 
- legislatie de mediu cu obligativitati privind mp spatiu/locuitor; 
- stabilirea si extinderea ariilor protejate, SCI, SPA, Natura 2000; 

Amenintari  - climat secetos cu tendinta de desertificare; 
- schimbarile climatice generale care duc la fenomene meteorologice extreme si 
neasteptate (ex. furtuni violente, grindina, tornade);  

 
 

Domeniu: HABITAT 

Subdomeniu: MEDIU URBAN- Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu  
si pe baza normelor sanitare in vigoare fata de constructii si culoare tehnice cu destinatie 

speciala, zone poluate 
Puncte tari 

 
-cunoasterea elementelor de patrimoniu de catre locuitori, data fiind proximitatea 
geografica; 
-starea de conservare de obicei buna, data fiind lipsa agentilor de distrugere; 

Puncte 
slabe 

 

-lipsa unei strategii de investitii coerente la nivel local pentru patrimoniu; 
-lipsa de constientizare a populatiei in ceea ce priveste posibilitatile de dezvoltare, pe baza 
patrimoniului;  

Oportunitati -liste comune, nediscriminatorii, la nivel national, care stimuleaza interesul pentru 
monumente; 

Amenintari  -lipsa legislatiei de control a interventiilor in domeniul Patrimoniului; 

 
 

2.11.4. Domeniu: CAPACITATE ADMINISTRATIVA 
Domeniu: CAPACITATE ADMINISTRATIVA 

 
Puncte tari 

 

-colaborarea intre APL-uri; 
-realizarea unei Strategii locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de 
utilitati publice; 
-realizarea de proiecte pentru dezvoltarea edilitara a comunei; 
-existenta unui site electronic al Primariei; 

Puncte 
slabe 

 

- insuficienta gestionare a spatiului urban (care conduce la executarea de constructii 
decuplate de dezvoltarea infrastructurii de baza, planificarea traficului, conservarea 
mediului, etc); 
-randamentul scazut in realizarea investitiilor publice; 
-comunicare institutionala greoaie; 
-sistemul de prevenire si gestionare a dezastrelor naturale este subdezvoltat; 
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Oportunitati -infiintarea a numeroase Asociatii pentru Dezvoltare Comunitara; 
-Master Plan de nivel judetean pentru gestiunea resurselor de apa si deseuri; 
- aderarea la UE si cerintele de dezvoltare in domeniul capacitatii administrative; 
- Initiativa UE de a promova cultura si de a dezvolta practica monitorizarii si evaluarii in 
intreaga administratie publica; 
-existenta unei metodologii comune a UE de evaluare a costurilor administrative impuse 
de legislatie. 

Amenintari  -scopul si natura reformelor necesare sunt vaste, ceea ce face ca managementul reformei 
sa fie foarte complex; 
-atractivitatea in crestere a sectorului privat in materie de salarii si motivatia resurselor 
umane; 
-potentiala rezistenta a cetatenilor si a actorilor implicati in schimbarile propuse din 
sectoarele prioritare; 
-capacitatea limitata de a absorbi la nivel local fondurile nationale si ale UE. 

 
� DISFUNCTIONALITATI 

Din analiza situa�iei existente se desprind o serie de disfunc�ionalit��i principale, care 
reclam� solu�ii de eliminare sau diminuare, astfel: 

-Lipsa unei delimitari clare a zonei centrale, dotate cu servicii publice; 
-Starea avansata de uzura (fond construit vechi) a unor locuinte si a unor cladiri ale institutiilor 

publice ; au ramas putine exemplare de cladiri de locuit si, mai ales, de anexe gospodaresti 
construite in prima jumatate a sec. XX, in tehnici traditionale;  multe locuinte sunt construite din 
materiale locale: chirpici si paianta; 

- Insuficienta gestionare a spatiului urban (care conduce la executarea de constructii 
decuplate de dezvoltarea infrastructurii de baza, planificarea traficului, conservarea mediului, etc); 

-Insuficienta spatiilor pentru institutii si servicii publice; 
-Nu sunt asigurate servicii sociale pentru persoane de varsta a treia; 
- Infrastructura de afaceri slab dezvoltata; utilizarea limitata a tehnologiei informatiilor; 
- Inexistenta proiectelor pentru utilizarea resurselor de energie alternativa; 
-Lipsa unei piete locale de desfacere a produselor agroalimentare, obiecte de artizanat si targ 

de animale; 
-Nu exista centre de prelucrare si comercializare a produselor proprii; 
-Canalizarea si extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale nu sunt realizate;  

 -Nu detine suprafete ocupate cu paduri sau alte terenuri forestiere; lipsa de perdele de protectie la 
cai de comunicatie; lipsa de perdele de protectie la cimitire; 
-Lipsa amenajarilor aferente spatiilor verzi publice si terenurilor de sport; lipsa zonelor de agrement 
amenajate si a locurilor de joaca; lipsa plantatiilor de aliniament stradal; lipsa parcurilor; lipsa unor 
strategii a spatiilor plantate; lipsa interesului locuitorilor pentru intretinerea spatiilor verzi; 

-Strazi si intersectii nemodernizate si neamenajate; lipsa trotuarelor; lipsa amenajarilor de 
parcari publice; lipsa unor piste pentru biciclisti; lipsa zonelor pietonale;  

- Nu exista cale ferata pe teritoriul UAT; 
-Lipsa unei strategii de investitii coerente la nivel local pentru patrimoniu; lipsa de 

constientizare a populatiei in ceea ce priveste posibilitatile de dezvoltare, pe baza patrimoniului; 
-Randamentul scazut in realizarea investitiilor publice; 
-Comunicare institutionala greoaie; 

 
 
2.12.  NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI 

 Principalele cerinte si op�iuni ale popula�iei rezultate din discu�iile avute cu 
autoritatile locale, precum si cu o parte a locuitorilor au fost: 
- mentinerea in intravilan a zonelor libere de constructii in vederea asigurarii amplasamentelor 
pentru noi constructii de locuinte si unitati economice; 
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- reorganizarea zonelor de produc�ie agricol� din intravilan prin propunerea de a deveni zone de 
dezvoltare (spatii industriale, de depozitare, agricole, comerciale, alte servicii); 
-intretinerea terenului de sport, in partea de vest a satului Tichilesti 
- incurajarea dezvoltarii unor activitati prestatoare de servicii in sistem individual sau familial in 
gospodariile populatiei; 
-  executarea unor lucrari de intretinere la reteaua stradala a localitatilor; 
- necesitatea alocarii de fonduri pentru lucrari de reparatie si intretinere la institutiile publice 
existente. 
- sprijinirea construirii unor pensiuni turistice si acordarea de facilitati pentru investitorii din zona; 
- amenajarea unei  Piete locale de desfacere a produselor agro-alimentare, obiecte de artizanat 
etc., si a târgului de animale; 
- acordarea de sprijin logistic pentru localnicii care doresc sa-si infiinteze micro-ferme de crestere a 
animalelor, ferme pomicole; 
- amenajarea si dotarea punctelor sanitare din Tichilesti, asigurarea cu servicii permanente; 
- sprijinirea infiintarii unui ONG pe raza comunei, cu obiect de activitate asistenta sociala si servicii 
de sanatate, care sa faciliteze accesarea unor fonduri nerambursabile, destinate acestor domenii 
si sa participe la implementarea unor proiecte; 
- crearea unui centru de supraveghere si educatie pentru copii a caror parinti sunt plecati la munca 
in strainatate, precum si realizarea unui centru pentru persoane varstnice; 
- canalizarea în sistem centralizat, racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale;  
- Identificarea programelor de protectie a mediului in vederea intocmirii unor proiecte care sa 
conduca la stoparea oricarei degradari a mediului natural si la imbunatatirea calitatii lui. 

 
Op�iuni ale proiectantului 

In opinia proiectantului, economia comunei Tichilesti trebuie transformata, treptat, din 
economie de subzistenta în economie comerciala competitiva.  

Calitatea spatiului agricol constituie conditia ecologica, premisa naturala a competitivitatii 
produselor agricole primare de baza (grâul, porumbul, foarea soarelui, soia, legumele, fructele, 
strugurii, carnea, laptele etc.) . Acestea,  obtinute în conditii tehnice medii, sunt perfect competitive 
cu produse similare din alte tari, iar la majoritatea sortimentelor calitatea conferita de factorii  
pedoclimatici este chiar superioara.  

La fel de importanta este urmarirea dezvoltarii competitive in sectorul zootehnic, suficient 
de bine reprezentat in comuna, dar nu neaparat in forme corect organizate, precum si a prelucrarii 
materiei prime de baza, in unitati proprii. 

Apropierea de re�edin�a de jude�-Braila, centru economic �i administrativ important cu 
influen�� la nivel regional, bine rela�ionata în teritoriu, conectata la re�eaua na�ional� sau 
european� de transport, constituie elementul cheie al dezvolt�rii în profil teritorial, atat din punct de 
vedere economic cat si spatial. 

Aceste elemente impun orient�ri specifice ale politicii teritoriale locale pentru revitalizarea 
zonei. 
 
 
2.13. CONCLUZII 
 
2.13.1. Stadiul de îndeplinire a reglement�rilor din PUG-ul existent. 

Planul urbanistic general al comunei Tichilesti aflat în vigoare a fost realizat în anul 2004 de 
c�tre I.P. Prodomus Br�ila. În ultimii 10 ani de la momentul realiz�rii acestui plan urbanistic 
comuna nu a suferit modific�ri radicale, care s�-�i lase amprenta în mod vizibil asupra localit�tii. 

Astfel s-au putut identifica dou� categorii de atitudini-interventii far� de regelment�rile PUG-
ului existent, �i anume: 

• P�strarea functiunilor propuse prin regelment�rile PUG-ului existent. O categorie 
aparte o constituie terenurile libere aflate în intravilan înc� din PUG-ul 2004  �i c�rora, de�i le-au 
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fost propuse functiuni urbane  înc� nu au fost ocupate. Reglement�rile PUG-ului 2011 vor trebui s� 
stabileasc� statutul �i functiunile acestor terenuri – fie vor r�mâne în intravilan dar vor c�p�ta 
functiuni viabile, atractive, fie vor fi excluse din intravilan redevenind terenuri destinate agriculturii. 

• Schimbarea reglement�rilor �i a functiunilor propuse de PUG-ul 2004, categorie de 
interventii care marchez� noile tendinte de dezvoltare a localit�tii, �i anume diversificarea 
activit�tilor agricole. De regul� aceaste interventii se desf��oar� pe terenuri libere, atât în 
intravilanul existent cât �i în extravilan. 

Pe baza celor dou� categorii de atitudini asupra PUG-ului existent se pot creiona 
urm�toarele tendinte de dezvoltare a localit�tii: 

• Dezvoltarea agriculturii, sporirea competitivit�tii si profitabilit�tii acesteia, realizat� 
prin diversificarea servicilor pentru agricultur�, diversificarea culturilor, retehnologizarea sau 
conversia fermelor existente. Aceast� tendint� produce anumite mutatii favorabile �i asupra 
zonelor învecinate în sensul elimn�rii unor surse de poluare �i disconfort. 

• Îmbun�t�tirea calit�tii locuirii �i a factorilor de mediu, tendint� materializat� prin 
realizarea sistemului public de alimentare cu ap�, modernizarea unui procent însemnat de str�zi, 
modernizarea �colilor.  În ceea ce prive�te dezvoltarea de noi locuinte se poate observa c� 
initiatorii pentru dezvoltarea unor noi cartiere de locuit sunt autoritatea local� si locuitorii. 
 
2.13.2. Diagnostic 

Localitatea Tichilesti este o comun� cu un caracter agrar, amplasat� în zona de influent� a 
municipiului Braila. Comuna Tichilesti beneficiaz� de o accesibilitate sporit� datorit� pozition�rii 
sale - pe drumul national DN21 (E584) –localitatea Albina  si drumul judetean DJ 212-localitatea 
Tichilesti.  

În ceea ce prive�te activitatea economic� principala problem� este legat� de caracterul 
monofunctional al comunei �i anume dependenta de agricultura de subzistent�, practicat� 
individual de fiecare proprietar pe parcela lui, f�r� mijloace moderne �i neutilizând sistemul de 
irigatii �i desec�ri existent. Aceast� dependent� fat� de agricultura de subzistent� este justificat� 
prin lipsa oportunit�tilor de pe piata muncii, de restructurarea sectorului industrial atât din comun� 
cât �i din zonele învecinate, de slaba dezvoltare a sectorului de servicii, lipsa unor atractii turistice. 
Cumulul acestor probleme a dus la extinderea acestui tip de agricultur�, la cre�terea num�rului de 
�omeri.  

Pe lâng� veniturile reduse obtinute din practicarea agriculturii de subzistent�, se constat� �i 
o subutilizare a terenurilor agricole �i a sistemelor de îmbun�t�tiri funciare existente. Totu�i se 
constat� c� exist� un anumit interes pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne, fapt remarcat 
prin dezvoltarea unor societ�ti cu profil agricol. Totodat� aceste societ�ti au început sa-�i 
diversifice activitatea -depozite �i servicii pentru agricultur�. 

Un rol omportant in economia comunei Tichilesti il reprezinta zootehnia reprezentata atat 
prin unitati organizate de crestere a animalelor, cat si individual la nivel de gospodarie. Se constata 
insa, lipsa unei industrii prelucratoare a produselor animaliere, cat si agricole. 

Un factor încurajator pentru dezvoltarea localit�tii îl poate constitui aparitia unor investitori 
interesati de utilizarea surselor de energie regenerabil�. In acest sens este necesara 
disponibilitatea  autorit�tilor locale de a incuraja acest tip de dezvoltari. 

Se poate observa interesul autorit�tilor locale pentru îmbun�t�trea calit�tii locuirii prin 
finalizarea sistemului de alimentare cu ap�, modernizarea unor str�zi, reabilitarea �colilor. 

Îns� pentru a realiza o dezvoltare viabil� �i de durat�, aceste actiuni vor trebui corelate cu 
proiecte �i strategii menite a atrage noi investitori care s� diversifice activit�tile economice, s� 
creeze noi locuri de munc�, s� ofere alternative viabile fortei de munc� tinere. De asemenea, este 
important� �i participarea în mod activ la formularea unor strategi comune �i a unor parteneriate cu 
localit�tile învecinate din cadrul grupului local de actiune, având ca obiective atragera fondurilor 
comunitare. 

Aceste m�suri de dezvoltare socio-economice vor trebui sustinute �i de 
rezolvarea/ameliorarea unor probleme ale cadrului construit �i ale tramei stradale respectiv 
aglomeratia, poluarea �i traficului greu din zona central� a satului Tichilesti �i zona adiacent� 
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DN21in sat Albina, lipsa sistemului de canalizare, existenta unor incompatibilit�ti functionale, 
insuficienta spatiilor verzi �i de agrement. 

Dup� cum se poate observa localitatea beneficiaz� de câteva atuuri importante 
(accesibilitate sporit�, mari suprafete agricole, potential pentru energiile regenerabile) îns� 
neutilizate la capacitate maxima. Dac� va reu�i s� utilizeze aceste elemente într-un mod eficient �i 
în cooperare cu localit�tile vecine va reu�i s� î�i rezolve/amelioreze �i problemele sale legate de 
traficul îngreunat �i aglomeratie, de incompatibilit�tile functionale, de migratia tinerilor, de lipsa 
locurilor de munc�, de calitatea locuirii. 
 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA  

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE 

Reactualizare PUG Tichilesti s-a efectuat tinând cont de urmatoarele studii de 
fundamentare: 

� Ridicare topografica realizata de SC Agroimobiliara SRL Braila, in 2010; 
� Studiu geotehnic, realizat de SC SOLTEST SRL, realizat in 2010. 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea economica, realizat de SC OPPIDUM 

STUDIO SRL,  in octombrie  2010; 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea infrastructurii, realizat de SC OPPIDUM 

STUDIO SRL, in octombrie  2010; 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica, realizat de SC OPPIDUM STUDIO 

SRL, in octombrie  2010; 
� Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea mediului), 

realizat de SC DANIAS SRL, in octombrie  2010; 
 
 
Concluziile studiilor 

 
� Studiile de fundamentare privind dezvoltarea economica si dezvoltarea 

infrastructurii s-au realizat in contextul elaborarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului 
Local de Urbanism al comunei Tichilesti. 

Metoda de abordare a studiilor imbina analiza documentara, observatia directa, operationalitatea conceptelor si 
prelucrarea informatiilor pentru a ajunge la rezultate cat mai riguroase. 

In cele doua studii s-a realizat: 
• analiza asupra structurii teritoriului (relatii in teritoriu, retea de localitati, zone functionale) asupra 

structurii socio-demografice (populatia, resurse umane), precum si a activitatii economice, pe sectoare; 
• analiza asupra starii infrastructurii tehnice (retele de transport, gospodarirea apelor, alimentarea cu 

energie electrica, termica, alimentare cu gaze naturale, retele de titei si produse petroliere, telecomunicatii, gestionarea 
deseurilor) si  disfunctionalitati. 

• analiza SWOT astfel incat sa se poata stabili un diagnostic necesar in abordarea viitoare a PUG. 
  
Concluziile din aceste studii conduc la ideea ca in conditiile existente la nivelul inceputului de an 2010 s-au 

identificat trei axe prioritare de dezvoltare durabila a comunei Tichilesti: 
 
 AXA  PRIORITARA 1 - INFRASTRUCTURA SI MEDIU 
 Intreaga dezvoltare a comunei Tichilesti trebuie sa se bazeze pe o infrastructura moderna, capabila sa ofere 
conditii de evolutie pozitiva atât gospodarilor cât si agentilor economici. 

Realizarea obiectivelor de infrastructura si mediu va conforma cu urmatoarele masuri: canalizare si statie de 
epurare, drumuri comunale, extinderea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului cu gaze naturale, iluminat public, 
mediu sanatos. 

AXA PRIORITARA 2 - DEZVOLTAREA LOCALA DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL 
In cadrul acestei axe se va pune accent pe crearea conditiilor de dezvoltare din punct de vedere educational, 

spiritual, al protectiei sociale.  
AXA  PRIORITARA 3 - DEZVOLTARE ECONOMICA 
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 Economia oricarei localitati este sursa de prosperitate a intregii comunitati. Pentru localnici personal prin 
asigurarea locurilor de munca, iar pentru autoritatile locale prin asigurarea de venituri la bugetul local. Dezvoltarea pe 
aceasta axa este directionata in urmatoarele masuri: industrie, agricultura, comert, turism. 

 
� Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica 

 Studiul isi propune o analiza multicriteriala a devenirii istorice a comunei Tichilesti din judetul Braila, pentru a 
putea fundamenta necesitatea protectiei zonale, gradul de protectie si intinderea zonelor protejate. Studiul s-a limitat la 
surse bibliografice precum: „Plan urbanistic general al localitatii Tichilesti” –realizat de S.C. I.P.PRODOMUS S.A. Braila, 
in anul 2005,  PATJ Braila-2008-Urban Proiect Bucuresti, PATJ Braila-Studiu de fundamentare de peisaj-Amenajare 
peisagistica a jud. Braila-CCPEC-UAUIM Bucuresti-2010, Constantin C Giurescu, Istoricul orasului Braila din cele mai 
vechi timpuri pana astazi-Ed. Stiintifica Bucuresti 1968, N. Hartuche 1980, Candea 1995, Articolul „Dr. Nicolae Hartuche 
a implinit 70 de ani” din „ISTROS”, IX, Editura „Istros” a Muzeului Brailei, Braila,1999, Rituri si ritualuri funerare in spatiul 
extracarpatic in secolele VIM -X - Cristian Luca,  Dragos Mandescu , etc. si la o atenta cercetare a terenului. 

Analiza s-a realizat dupa mai multe criterii: 

• Cadrul natural – relieful, vegetatia, zone calamitate, zone naturale protejate, relatia sit- configuratie urbana; 

• Incadrarea in teritoriu – cai de comunicatie, echipare edilitara, limita intravilanului, zonare functionala, 
disfunctionalitati, dotari; 

• Organizarea functionala: functiuni traditionale, programe actuale, centre de interes; 

• Valoarea istorica: date semnificative privind constituirea localitatilor, evolutia in timp, densitatea elementelor 
de patrimoniu, tesutul urban, valori locale, toponimie, date bibliografice semnificative, legaturi istorice cu 
asezari invecinate; 

• Valoare urbanistica: relatii cu situl, relatii in localitate, evolutia zonificarii functionale, regimul de proprietate, 
parcelar, retele stradale, volume construite, regimuri de inaltime, dominante, aliniamente, poli de interes, 
reprezentativitate; 

• Valoare arhitecturala: incadrare stilistica, valoare estetica, compozitii volumetrice si spatiale, sisteme 
constructive, materiale, finisaje. 

• Vizualitate: câmp vizual, puncte de belvedere; 

• Valoare socio- afectiva: atasamentul populatiei la zona, constiinta prestigiului local. 
 

 Tichilesti este o comuna compusa din doua sate: Tichilesti- sat resedinta si Albina -sat apartinator. 
In anul 1828 pe teritoriul actual al comunei apar trei sate: Tichilesti, Frumusica si Ciucea (actualul sat Albina). 
Odata cu infiintarea fostelor gospodarii agricole colective, satul Frumusica a disparut, ramanand cele doua sate 
care se afla si astazi in componenta comunei. 

 Documente intocmite cu peste 200 de ani in urma consemneaza pentru prima data existenta satului Tichilesti 
pe locul unde se afla si in prezent. 
 Cele doua documente austriece de la 1783 si 1789 care consemneaza existenta satului Tichilesti, nu 
inseamana ca satul a fost infiintat atunci, aparitia acestei asezari omenesti poate sa fi fost cu mult mai indepartata. 

Spre sud-vest de Braila, la o departare de 12 km, pe DN 22 Braila-Slobozia, s-a asezat candva satul Ciucea, 
numit in prezent Albina. Numele nou semnifica trasaturile caracteristice al populatiei care il locuieste, iar numele vechi, 
spun unele documente, ca ar fi de origine turceasca si ca localitate ar fi infiintata de turci in perioada de dominatie 
otomana, insemnata de istorie intre anii 1540-1828. 
 

Din studiu reiese ca zona adiacenta Dunarii este cea mai prospera economic, atragand o populatie multietnica, 
iar zona braileana, caracterizata printr-o straveche viata economica, sociala si cultura unitara, a gravitat constant de-a 
lungul secolelor in jurul principalului sau centru, orasul Braila, polarizand intreaga viata economica, sociala, 
administrativa si culturala a acestei zone. 

In actuala zona a Brailei s-a conturat subzona dunareana braileana, in cuprinsul careia se delimiteaza: 
microzona Balta Brailei si microzona Viziru. 

Microzona Balta Brailei se dovedeste a fi din punct de vedere etnografic una din cele mai interesante regiuni ale 
tarii, unde s-au pastrat pâna târziu, o serie de elemente dintre cele mai arhaice, specifice poporului român si disparute 
de foarte multa vreme in celelalte regiuni ale României. 

 Caracteristice sunt doua tipuri de asezare. 
-In satele de pe malul Dunarii, tipul de asezare este oarecum asemanator cu cel din interiorul câmpiei, 
situate pe malul promontoriilor terasei ce inainta deasupra luncii inundabile a Dunarii pâna acum câtiva 
ani. Cele mai multe erau inconjurate cu santuri semicirculare. 
-Tipul de asezare din Balta Brailei este cel pescaresc obisnuit, insirat de-a lungul bratelor Dunarii, pe 
grindurile cele mai inalte, pentru a fi ferite de inundatiile frecvente ale Dunarii. 

  Tipul de gospodarie, in satele de pe malul Dunarii se caracterizeaza prin existenta unei gospodarii permanente 
in sat dublata de anexa sa economica de la târla sau de la bordeiul din balta, unde vara se muta intreaga familie. 
Aceasta din urma grupa o serie de adaposturi temporare necesare traiului oamenilor si animalelor: bordeiul sau 
coliba, surle, saivane, perdele pentru oi, purcarete, arcaci pentru cai, etc. Pe grindurile inalte, inconjurate cu sant si 
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intaritura de pamânt, se facea agricultura. 
  Obiceiurile sunt bine reprezentate pe intreaga subzona dunareana braileana indeosebi cele legate de ciclul 
vietii: nastere, nunta, inmormântare: se remarca nasia, ursitoarele, vânzarea si schimbarea numelui copilului bolnav, 
bradul la pomana dat la nunta de nas sau de o persoana din neam, bradul de inmormântare, un deosebit cult al 
mortilor. Dintre obiceiurile de munca: pornirea plugului primavara, paparuda, caloianul. Dragaica etc. 

Obiceiurile calendaristice sunt foarte bine reprezentate: colindele, plugusorul, semanatul, sorcova, diferite jocuri 
cu masti la sarbatorile de iarna: Camila, Calusarii etc. Se remarca si Iordanul femeilor, jocuri ale femeilor mascate de 
Lasata Secului, buciumarea peste sat in noaptea de Sf. Gheorghe etc. 

Concluziile studiului referitoare la vechimea constructiilor, amenajarilor urbane si la evolutia urbanistica 
a localitatii: Chiar daca locuintele din secolul trecut prezinta elemente de modernizare, acestea sunt in spiritul traditiei, 
element ce contribuie la unitatea stilistica a intregii comune. 
 

� Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea mediului)  
In acest studiu s-a analizat ecosistemul comunei Tichilesti, care se detaseaza prin diversitatea si complexitatea 

problemelor de mediu pe care le genereaza, fapt ce a impus o analiza integrala si prioritara la nivel local. Pentru 
evidentierea zonelor critice din punct de vedere al protectiei mediului si transpunerea in termeni concreti ai 
disfunctionalitatilor si vulnerabilitatii elementelor de risc din teritoriul administrativ al comunei Tichilesti, s-au utilizat, in 
principal: metode descriptive cu scopul de a sintetiza seriile de date in indicatori si indici statistici, metode calitative 
pentru evidentierea unor parametri calitativi ai mediului, dar si a perceptiei populatiei fata de diferite aspecte care 
caracterizeaza habitatul, mijloace si tehnici de analiza a datelor care au oferit posibilitatea clasificarii datelor si 
interpretarii rezultatelor obtinute in urma prelucrarii. 

Demersul s-a bazat pe inventarierea si analiza valorilor distributiei in spatiu si timp a indicilor de presiune umana, 
urmarind, pe de o parte, evidentierea factorilor de stres in functie de marimea, importanta si dimensiunea impactului 
asupra componentelor naturale ale ecosistemului, iar pe de alta parte, perceptia comunitatii locale asupra principalelor 
categorii de disfunctionalitati ale mediului urban, care induc o stare de disconfort in randurile acesteia. 

 In acest context, studiul si-a propus sa identifice si sa aplice pe teritoriul comunei Tichilesti, judetul Braila, metode 
si mijloace de evaluare a starii de sanogeneza care sa permita: 

-evaluarea starii actuale a mediului si a cauzelor care o genereaza; 
-problemele mediului si proiectia lor la nivelul starii de sanogeneza a habitatului intern si extrem; 
-aprecierea corecta a suportabilitatii mediului pentru diferite activitati antropice; 
-evidentierea importantei pe care o are existenta unui mediu sanatos; 
-aprecierea atitudinii populatiei locale, in special a populatiei scolare fata de problemele mediului in care locuiesc si 

a gradului de implicare in rezolvarea acestora; 
-prioritizarea masurilor de interventie; 
-evidentierea necesitatii educatiei pentru mediu in vederea unei dezvoltari durabile. 
Se propune conferirea unei dimensiuni spatiale si temporale a abordarii problemelor de mediu reflectate in starea 

de sanogeneza a ecosistemului permitand astfel identificarea tendintelor de evolutie a teritoriului pe fondul unei sustinute 
educatii pentru un mediu durabil. 
 

Din punctul de vedere al Ariilor naturale care adapostesc specii cu valoare deosebita, pe teritoriul 
administrativ al comunei Tichilesti exista zone naturale protejate: 

-  Parcul Natural Balta Mica a Brailei  
- Situl de importanta comunitara Natura 2000-ROSCI0307-Lacul Sarat- Braila. 

 
Având in vedere concluziile analizei realizate cu privire la structura, distributia si satisfacerea indicatorilor urbani 

de definire (conform Legii nr. 351/2001), propunerile pentru PUG sunt:  
- extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila; 
- realizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate.  
- rezolvarea urgenta a evacuarii apelor meteorice, evitându-se eroziunea solului; vor fi amenajate santuri dalate 

pe reteaua principala de circulatie si santuri inierbate pe restul retelelor de circulatie, iar accesul in curtile cetatenilor va fi 
inlesnit de podete de traversare; 

- obtinerea energiei electrice din surse regenerabile (centrale eoliene);   
Prevenirea si limitarea deteriorarii verdelui urban se poate realiza prin:  
- dezvoltarea unui sistem de monitoring, care sa cuprinda inventarierea vegetatiei de pe domeniul public si 

crearea bazei de date aferente (numarul si densitatea arborilor, identificarea exemplarelor in declin biologic, arborii 
ocrotiti si locatia lor, posibilitatea conversiei spatiilor verzi); 

- organizarea de noi spatii verzi care sa completeze deficitul  care se manifesta la nivelul comunei; 
- obligativitatea asociatiilor de proprietari de a intretine spatiul verde aferent spatiului construit; 
- educarea comunitatilor locale in vederea schimbarii comportamentului fata de verdele urban 
 
In ceea ce priveste reducerea si controlul nivelelor de poluare se propun: 
- reducerea poluarii cu zgomot, vibratii si praf datorate traficului; 
- limitarea drastica a traficului greu, cu efecte similare celor prezentate la punctul anterior; 
- monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibratii, emisii de gaze) si pe alte artere de importanta mai redusa; 
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- monitorizarea emisiilor din zonele industriale in conformitate cu datele din autorizatiile de mediu ale 
intreprinderilor, pentru a urmari eventuale valori de poluare cumulativa;  
- monitorizarea metalelor grele si a altor substante potential periculoase din sol, in scopul evitarii poluarii pânzei 
freatice, precum si monitorizarea periodica a pânzei freatice pe teritoriul comunei;  
- stabilirea corecta si monitorizarea atenta a emisiilor cu caracter poluant provenite din industria zootehnica, cu 
impact nu doar asupra mediului, ci si asupra posibilitatilor de locuire a zonei; 
- implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor ; 
- amenajarea locurilor de depozitare a containerelor din zonele cu locuinte colective si mascarea lor astfel incât 
sa se reduca impactul estetic negativ al acestora; 
- monitorizarea firmelor care gestioneaza deseurile menajere, pentru a urmari modul de depozitare dupa 
recoltarea de la consumatorii casnici si industriali; 
- monitorizarea atenta a colectarii de deseuri periculoase, precum si modul lor de transport pe teritoriul comunei;  
- controlarea, supravegherea si impiedicarea depozitarilor de deseuri menajere ilegale;  
- monitorizarea efluentilor proveniti de la statiile de epurare ale intreprinderilor de pe raza comunei, pentru a se 
urmari respectarea normativelor tehnice de protectia apelor; in plus trebuie monitorizate acumularile de substante 
evacuate in canalizare sau retea hidrografica de la intreprinderi cu activitati similare situate in acelesi areale, in 
scopul anticiparii unor poluari cumulate, care ar pune in pericol functionarea statiei de epurare; 
- monitorizarea functionarii statiei de epurare a apelor uzate menajere, pentru a se observa raportul dintre 
capacitatea de epurare a statiei si volumele si incarcarile cu substanta organica emise de comuna, dupa punerea 
in functiune;   
- stabilirea, prin autorizatia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de emisie in mediu a poluantilor 
pe baza functiei tehnice de transformare limite de emisie – concentratie maxima admisibila in mediu 
(reglementata prin standaredele de mediu), tinându-se seama de eco-bilanturile zonei – efectul cumulativ si 
sinergic al poluantilor.  

 
In concluzie, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului trebuie respectate prevederile O.U.G. 

nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume 
trebuie luate masuri de ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de 
refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a 
captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor. 
 

� Studiu geotehnic 
   Terenul din zona comunei Tichilesti, se prezinta relativ plan si lipsit de eroziuni ori instabilitati vizibile. O zona 

potential instabila, este fruntea terasei inferioare a Dunarii, la limita cu zona de lunca inundabila, care poate fi afectata de 
fenomene de alunecare a terenului, in zonele cu taluze inalte si pante abrupte. 

  Forajele geotehnice executate in teritoriul administrativ al comunei Tichilesti, au evidentiat litologii diferite ale 
terenului de fundare, in zona de terasa si respectiv in zona de lunca  inundabila a fluviului Dunarea, protejata impotriva 
pericolului de inundare prin digul de pamant care a fost realizat de-a lungul fluviului. 

Forajele executate in zona de terasa, au evidentiat prezenta in suprafata a unui strat superficial de pamant vegetal 
si umpluturi cu grosimea de 0,5…1,2 m. 

In continuare, se intalneste un pachet loessoid macroporic, uscat, vartos…consistent la partea superioara si 
umezit,  moale…curgator la partea inferioara, alcatuit din praf argilos loessoid galben si loess prafos sau argilos galben, 
pana la adancimi de 5,5…6,5 m, urmat de un orizont nisipos curgator si imersat. 

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimi variabile, intre 3,6 m, pana la peste 8…10 m de la 
cota terenului. Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de cca. 1,5 m, influentat direct de regimul 
precipitatiilor si de nivelul apelor fluviului Dunarea.  

In zona de lunca, se intalneste un orizont preponderent argilos, alcatuit din argila grasa galbena, consistenta, argila 
ori argila prafoasa galbena, moale, sau praf argilos galben, moale, cu intercalatii subtiri, preponderent nisipoase.  

 Stratificatia interceptata este de tip incrucisat, de varsta recenta, cu variabilitate litologica mare, atat pe orizontala 
cit si pe verticala, caracteristica zonelor de lunca inundabila ce se dezvolta de o parte si de alta a cursurilor de apa. 
Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adincimi de 1,2...1,6 m de la cota terenului. 

Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de +0,5...1,0 m, influentate direct de regimul precipitatiilor si de 
nivelul apelor fluviului Dunarea. 

Pachetul loessoid se prezinta uscat, virtos…consistent si sensibil la umezire pina la adincimi cuprinse intre 2,5…7 
m adincime. El este umezit la partea inferioara, fapt pentru care si-a redus sensibilitatea la umezire in aceasta zona, pina 
la disparitie si prezinta consistenta mult mai redusa.  

Aceste caracteristici incadreaza terenul de fundare din amplasamentul studiat, in categoria terenurilor de fundare 
slabe. 

 
Orizontul loessoid prezinta porozitate ridicata, compresibilitate mare sau foarte mare, atit in stare naturala, cit si in 

stare inundata, valori reduse pentru parametrii rezistentei la forfecare. Se incadreaza in categoria paminturilor 
macroporice partial umezite, care si-au redus partial sensibilitatea la umezire, in urma inundarii de jos in sus, datorita 
ridicarii generale a nivelului pinzei freatice. 
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Stratul de loess intilnit in foraje, si-a pastrat partial sensibilitatea la umezire si se incadreaza in categoria 
paminturilor sensibile la umezire, grupa "B", care se taseaza suplimentar la umezire sub actiunea incarcarilor transmise 
de fundatiile constructiilor, dar si sub greutatea  lui proprie. 

Pachetul aluvionar prafos -nisipos ori argilos interceptat este imbibat cu apa si prezinta consistenta redusa. El are 
porozitate ridicata, compresibilitate mare, atit in stare naturala, cit si in stare inundata, valori reduse pentru parametrii 
rezistentei la forfecare.  

Aceste caracteristici pun in evidenta deformatiile mari si neuniforme ce ar putea sa apara sub actiunea sarcinilor 
transmise de constructii si incadreaza terenul de fundare din amplasamentul studiat, in grupa terenurilor de fundare 
slabe, care necesita masuri de imbunatatire in vederea fundarii directe a constructiilor. 

In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-
2007, constructiile preconizate a se realiza, se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. 

Pentru fundarea diverselor obiective, social-culturale, industriale sau locuinte, se recomanda a se avea in vedere 
atit solutii de fundare directa, pe stratul de loess galben ori pe teren imbunatatit cu perne de loess sau balast compactat 
pe strate subtiri, in cazul constructiilor care transmit terenului sarcini reduse sau medii, cit si solutii de fundare indirecta, 
prin intermediul pilotilor ori coloanelor din b.a., incastrate intr-un strat cu portanta ridicata, din adincime, in cazul 
constructiilorcare transmit terenului de fundare, sarcini mari si concentrate. 

 
 

3.2 EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI 
 
3.2.1. DIRECTII POSIBILE DE EVOLUTIE A LOCALITATILOR / POTENTIAL DE DEZVOLTARE 

Dezvoltarea comunei Tichilesti va respecta în general statutul actual de localitate rural� cu 
sate rang IV si V. Totusi, se preconizeaz� a se depasi coordonatele actuale, urmarind sa se atinga 
urmatorii parametrii �i anume: 

• Centru cu capacit�ti de productie agricole care necesit� sprijin pentru dezvoltare; 
• Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea activit�tilor de servicii �i constructii, servicii 

pentru agricultur�; 
• Valorificarea în conditii de protejare a mediului a resurselor regenerabile de energie (solar�, 

biomasa, eolian�); 
De altfel, in acest sens, in PUG propus s-a pornit si de la considerarea prevederilor 

sectiunilor documentatiilor de A.T. si urbanism superioare,  pentru a se realiza o apreciere cat mai 
corecta a evolutiei posibile a localitatilor (vezi pct 2.3.). 

 
POTENTIALUL  DE DEZVOLTARE al comunei Tichilesti consta in: 

• Apropierea de mun. Braila (18 km); 
• Procent important de terenuri agricole, relief �i conditii pedologice favoriabile practic�rii unei 

agriculturi mecanizate;  
• Terenul este atractiv ca pret, pentru investitori; 
• Suprafete agricole amenajate cu lucr�ri de irigatii �i desec�ri; 
• Existenta unui num�r mic de investitori privati care exploatez� suprafata agricol� a 

comunei; 
• Conditii climatice favorabile ; 
• Potential de energie solara foarte ridicat; 
• Forta de munca flexibila, ieftina si disponibila; 
• Realizarea  sistemului de alimentare cu apa, cu gaze naturale; 
• Existenta unor proiecte pentru reabilitarea edilitara in zona (canalizare, managementul 

deseurilor) 
 
3.2.2. VIZIUNE STRATEGICA SI OBIECTIVE 

Strategia de dezvoltare a com. Tichilesti, va putea fi realizata pe deplin doar printr-o 
abordare integrata care va permite adoptarea de politici cât mai apropiate de nevoile comunei. In 
acest sens, proiectele integrate reprezinta principalul instrument de realizare.  
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Nevoia de a urma metoda integrarii teritoriale reiese din consultarile si dezbaterile la nivel 
judetean, constientizând importanta instrumentelor operationale care permit realizarea unor 
initiative comune capabile sa valorifice cât mai bine resursele si potentialul comunitatilor.  

In acelasi timp, proiectele integrate reprezinta modalitatea adecvata pentru promovarea 
conceptului dezvoltarii “de jos in sus”, concept pe care com. Tichilesti, prin jud. Braila, ca parte 
integranta a Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est, doreste sa il promoveze cu prioritate. Proiectul 
integrat uneste la nivel local mai multe filiere de productie, circuite, itinerarii, retele 
tematice.  

 
Viziune strategica  

Comuna Tichilesti - o localitate atractiva, un spatiu economic stabil si diversificat, capabil sa 
asigure prosperitatea populatiei, fara disparitati de dezvoltare fata de alte comune.  
Obiectiv general  

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a com. Tichilesti este acela de a promova 
dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incât aceasta sa devina 
competitiva si atractiva pentru investitii, cu valorificarea patrimoniului construit si a resurselor 
umane superior calificate, pentru crearea de noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si 
cresterea semnificativa a PIB-ului, la nivelul mediei judetene. 

Intr-un context de trecere de la societatea agricola si industriala la societatea post-
industriala, obiectivele de dezvoltare ale com. Tichilesti urmaresc echilibrul intre preocuparile de 
egalitate si cele de competitivitate economica. Acest lucru va fi realizat printr-o serie de activitati 
care se adreseaza infrastructurilor si serviciilor necesare pentru dezvoltarea durabila economica si 
sociala.  

Strategia este formulata tinând seama de sustenabilitatea tuturor actiunilor propuse intr-un 
context menit sa asigure sanse egale si incluziunea sociala. Problemele asociate cu accesibilitatea 
si mediul sunt de o importanta vitala pentru dezvoltarea durabila a comunei si  bunastarea 
populatiei. 

 
Obiective Specifice  
Obiectiv specific 1:  
Atenuarea disparitatilor economice si sociale prin stimularea dezvoltarii intreprinderilor, crearea conditiilor 
favorabile pentru localizarea de noi investitii si intarirea potentialului celor existente prin dezvoltarea 
sistemului de utilitati, precum si prin promovarea turistica a regiunii.  
Obiectiv specific 2:  
Imbunatatirea accesibilitatii in comuna, prin crearea unui sistem de transport public capabil sa asigure 
legaturi rapide si eficiente cu pietele judetene si nationale, valorificând pozitia comunei, cu accent deosebit 
pentru racordarea optima a comunei la teritoriul invecinat pentru fluidizarea maxima a circulatiei bunurilor si 
persoanelor.  
Obiectiv specific 3:  
Crearea conditiilor pentru o comuna eficienta in utilizarea resurselor, prin cresterea eficientei energetice, 
reabilitarea termica a obiectivelor de interes public si productia de energie din surse regenerabile, asigurând 
protectia mediului.  
Obiectiv specific 4:  
Modernizarea sectorului agricol si diversificarea activitatilor altele decât agricultura, prin valorificarea 
resurselor mediului, naturale (patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea etc.), a patrimoniului cultural (traditii 
si experiente), prin crearea de noi specializari 
Obiectiv specific 5:  
Cresterea ratei de ocupare a fortei de munca, asigurând conditiile pentru o piata a muncii flexibila, in care 
oferta de munca sa devina capabila a se adapta nevoilor angajatorilor, si pentru crearea de locuri de munca 
de calitate prin calificarea lucratorilor.  
Obiectiv specific 6:  
Cresterea ratei participarii populatiei in sistemul de invatamânt si de formare profesionala asigurând o 
calitate crescuta a serviciilor de educatie si de formare profesionala, adaptata la cerintele pietei muncii.  
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Obiectiv specific 7:  
Cresterea nivelului incluziunii sociale prin cresterea calitatii serviciilor sociale si de sanatate, sport si cultura, 
si prin imbunatatirea infrastructurii si dotarilor.  
Obiectiv specific 8:  
Valorificarea eficienta si durabila a patrimoniului natural prin crearea infrastructurilor necesare, precum si 
prin implementarea unor masuri de protectie si de prevenire a riscurilor de mediu, pentru cresterea 
economica durabila si cresterea calitatii vietii.  
Obiectiv specific 9:  
Cresterea atractivitatii si competitivitatii promovând dezvoltarea economica durabila si incluziunea sociala.  
Obiectiv specific 10:  
Intarirea capacitatii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane in administratia publica locala, prin 
imbunatatirea serviciilor publice si prin promovarea parteneriatelor la nivel local.  
 
3.2.3. PRIORITATI DE DEZVOLTARE / PRIORITATI IN INTERVENTIE 

Obiectivele de dezvoltare contureaz� urm�toarele PRIORIT��I DE DEZVOLTARE ale 
comunei Tichilesti, care sunt prezentate într-o secven�� ne-ierarhizat�:  
 
Prioritatea 1.  
Crearea conditiilor favorabile dezvoltarii mediului investitional  
Prioritatea 2.  
Dezvoltarea retelei de transport in comun la nivel local  
Prioritatea 3.  
Promovarea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile 
Prioritatea 4.  
Modernizarea economiei locale  
Prioritatea 5.  
Dezvoltarea unei forte de munca calificate care sa raspunda nevoilor pietei muncii 
Prioritatea 6.  
Imbunatatirea performantei in educatie si formare profesionala, pentru crearea de locuri de munca  
Prioritatea 7.  
Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, sanatate, sport si cultura  
Prioritatea 8.  
Conservarea si dezvoltarea patrimoniului natural si promovarea politicii de mediu  
Prioritatea 9.  
Dezvoltarea urbana durabila integrata  
Prioritatea 10.  
Imbunatatirea capacitatii administrative  
 

PRIORIT��ILE ÎN INTERVEN�IE ce decurg din obiectivele specifice ale viziunii strategice 
realizata pe baza  analizei SWOT a situatiei existente (vezi pct. 2.11), vizeaz� o perioada de timp 
de 5-10 ani �i propun proiecte realizabile din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat, fonduri 
din parteneriate public – privat sau fonduri europene.  

Dezvoltarea durabil�, echilibrat� a localit�tii în contextul acutual presupune realizarea unor 
parteneriate în vederea identific�rii unor resurse financiare care s� rezolve cele mai stringente 
probleme legate de dezvoltarea comunei.  

In continuare se prezinta prioritatile de interventie identificate precum si 
masurile/interventiile propuse, in corelare cu obiectivele de dezvoltare ale Consiliului Local al 
comunei Tichilesti, precum si cu principalele propuneri ce decurg din documentatiile de ordin 
superior.  
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� Crearea conditiilor favorabile dezvoltarii mediului investitional: propuneri de 
dezvoltare si diversificare ale mediului investitional in conformitate cu oportunitatile din cadrul 
programelor nationale si europene specifice, precum: 
 -cresterea dinamismului de investitie, mai ales in sectorul productiv: conditii de fiscalitate 
si locatii atractive, cu toate utilitatile necesare; 
 -actiuni de promovare: amenajarea unei Sali multifunctionale pentrru simpozioane, 
conferinte; 
 -realizare de infrastructura de afaceri: infiintarea unui incubator de afaceri in domeniul 
agriculturii; 
 -utilizarea crescuta a tehnologiei informatiilor: realizare site specific, rezervare locatii 
pentru transfer de tehnologii la IMM-uri, dezvoltare retele de comunicatii; 

-existenta sau crearea de unitati productive cu specific de prelucrare a produselor 
alimentare: sprijinire Start-up pentru IMM: in participatiune, microferme pentru prelucrarea laptelui, 
pentru colectare fructe si legume, pentru cresterea tineretului bovin pentru carne. 

 
� Dezvoltarea retelei de transport la nivel local: propuneri de imbunatatire a 

accesibilitatii, mobilitatii si conectivitatii in regiune,  prin: 
-reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces;  
-modernizarea intersectiilor in localitati;  
-crearea unui sistem corect de colectare a apelor pluviale;  
-realizarea latimii platformelor strazilor prin standardizare (cf. cu normativele in vigoare);  
-ridicarea calitatii  tehnice a imbracamintilor strazilor;  
-amenajarea de trotuare;  
-amenajarea de parcari publice;  
-amenajarea de piste de biciclisti;  
-amenajarea de trasee pietonale; 
-amenajarea de punti pietonale; 
   
� Promovarea eficientei energetice, echiparea edilitara si utilizarea resurselor 

regenerabile:  
- propuneri de crestere a eficientei energetice (retehnologizarea, reabilitarea, 

modernizarea si extinderea retelei de energie electrica, modernizarea si extinderea sistemului de 
iluminat public) 

- propuneri de reabilitare termica a obiectivelor de interes public (incalzire centrala la 
sediul scolilor, gradinitelor si a caminului cultural prin centrale proprii pe combustibili solizi si lichizi) 

-propuneri de extindere a sistemului centralizat de apa si de realizare a sistemului de 
canalizare (in concordanta cu - proiectul EuropeAid intitulat "Asistenta,  Tehnica pentru Pregatirea 
Proiectelor in Sectorul de Apa Potabila si Apa Uzata in România", precum si cu Strategia locala de 
dezvoltare durabila 2007-2013) 

- propuneri de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale  
-propuneri de realizare de energie din surse regenerabile, armonizate cu obiectivele 

de conservare a diversitatii biologice, (dezvoltarea de proiecte pentru utilizarea resurselor de 
energie alternativa: eolian, biomasa si energie solara) 
 

� Modernizarea economiei locale: propuneri de dezvoltare si diversificare ale 
economiei locale in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene 
specifice, precum: 

- modernizarea sectorului agricol prin: 
- crearea de spatii pentru bazele de colectare a produselor agricole si de 
comercializare a acestora;  
- sustinerea dotarii exploatatiilor cu utilaje si respectarea tehnologiilor agricole 
moderne; 
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- imbunatatirea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole; 
 -reactivarea suprafetelor economice abandonate in urma fostelor exploatari industriale 
si agricole prin adaptarea infrastructurii si utilitatilor in conditiile respectarii reglementarilor de 
mediu; 
 -asigurarea unor locatii/ spatii dotate corespunzator din punct de vedere al utilitatilor si 
usor accesibile pentru atragerea investitorilor in zona; 
 -sprijinirea productiei de produse ecologice 

- diversificarea activitatilor, altele decât agricultura:    
- prin valorificarea resurselor mediului, naturale  
- prin valorificarea patrimoniului cultural (traditii si experiente)-spatii pentru targ 
obiecte de artizanat; 

-stimularea dezvoltarii activitatilor economice traditionale care sa valorifice resursele 
naturale locale; 

-crearea unei piete locale de desfacere a produselor agroalimentare;  
-crearea unui targ de animale; 
-valorificarea potentialului de agroturism:  
-realizarea de pensiuni agroturistice in comuna (prin concensiuni fara plata a 

terenurilor);  
-crearea unor structuri de agrement turistic in vederea atragerii turistilor; 
  - asigurarea unor spatii de campare pentru corturi, rulote, masini etc; 

-amenajarea unor spatii de agrement in aer liber (volei, minifotbal, tenis, baschet, 
piste ciclism si role etc.) cu constructii auxiliare (vestiare, dusuri, toalete, centru 
inchiriere, etc.); 

  -amenajarea unui muzeu al activitatii umane din zona (activitati agricole, obiceiuri, 
creatie populara);  

-realizarea de parteneriate public-private in scopul promovarii agroturismului;  
-initiative locale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice;  
 
� Dezvoltarea unei forte de munca calificate care sa raspunda nevoilor pietei 

muncii, prin proiecte de formare profesionala continua pentru a creste adaptabilitatea populatiei la 
piata muncii, in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene 
specifice; 

-initierea de proiecte care sa sustina integrarea tinerilor in societatea actuala (terenuri ale 
primariei alocate pentru construirea de locuinte, dotari si unitati productive pentru tineret); 

-organizarea de cursuri pentru pregatirea si reconversia profesionala a cetatenilor din 
localitate (spatii specializate pentru cursuri); 

- imbunatatirea performantei in educatie si formare profesionala pentru crearea de 
locuri de munca in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene 
specifice; 

-modernizarea scolilor si gradinitelor; 
- modernizarea caminului cultural; 
-organizarea de cursuri pentru pregatirea si calificarea elevilor in meserii specifice 

exploatarii si industrializarii resurselor locale (spatii specializate pentru cursuri); 
 
� Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, sanatate, 

sport si cultura in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene 
specifice; 

- realizarea unui centru „After-school”; 
- realizarea unui centru pentru copiii din familiile dezorganizate; 
- realizarea unui magazin tip economat; 
- realizarea unei  cantine populara; 
- realizarea unui centru pentru persoane de varsta a treia; 
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- reabilitarea si modernizarea spatiilor medicale conform standardelor actuale; 
- infiintarea unei baze sportive; 
- investitii de modernizare si utilare a bibliotecii si caminului cultural; 
- realizarea unor spatii multifunctionale pentru tineret. 

 
� Conservarea si dezvoltarea patrimoniului natural si promovarea politicii de 

mediu prin: 
- refacerea solurilor degradate prin reconstructie ecologica pentru terenuri cu exces de 

umiditate; 
 -extinderea suprafetelor plantate, in special pe terenurile degradate si pe terenurile 
defrisate; 

-gestionarea ariilor naturale protejate in folosul comunitatii locale; 
-dezvoltarea utilizarii energiei neconventionale inclusiv a energiei eoliene, armonizata 

cu obiectivele de conservare a diversitatii biologice; 
-crearea facilitatilor pentru colectarea si stocarea deseurilor organice; 
-imbunatatirea posibilitatilor de educatie si constietizare ecologica a populatiei 

locale; 
-combaterea efectelor cutremurelor, a altor fenomene naturale si prin actiune 

eficienta in situatii de urgenta; 
 
� Dezvoltarea urbana durabila integrata, pentru imbunatatirea continua a calitatii 

vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin: 
-  Extindere sistem public alimentare cu apa 
- Realizare sistem de canalizare(retea de canalizare si statie de epurare) 
- Eextindere retea distributie gaze naturale 
- Reabilitare, modernizare si extindere  sistemului  de iluminat public 
- Reabilitare, modernizare  drumuri comunale 
- Amenajare piata agroalimentara 

 
� Imbunatatirea capacitatii administrative prin: 

-modernizare/construirea de noi spatii pentru desfasurarea activitatii administratiei publice 
locale; 

-infiintarea unor compartimente specializate pentru elaborarea si implementarea de proiecte; 
-dotarea cu echipamente si tehnica IT&C a  administratiei publice locale; 
 

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU 
Cadrul natural, condi�iile geografice �i pedo-climatice ca �i situarea în teritoriu sunt premize 

ale dezvolt�rii în perspectiv� a comunei, în baza economiei cu caracter predominant agricol. 
Încadrarea în re�eaua de localit��i a jude�ului Braila, asigurarea leg�turilor cu localit��ile acestuia 
prin intermediul c�ilor de comunica�ie rutier� existente, constituie premize ale dezvolt�rii comunei 
în perspectiv� rela�iilor intercomunale �i implicit interjude�ene. 

 
Comuna Tichilesti se afla in apropierea municipiului Braila, la cca 18 km  in zona de 

influenta a ascestuia. Ambele localitati ale comunei  beneficiaza de o accesibilitate sporita datorita 
pozitionarii lor pe doua axe de dezvoltare, si anume o axa de dezvoltare de importanta 
nationala/regionala Braila – Slobozia-Calarasi (traseul DN21), precum si o axa de dezvoltare 
judeteana propusa prin PATJ-ul in vigoare, Braila-Chiscani-Tichilesti-Gropeni-Tufesti-Bertestii de 
Jos (traseul DJ212). Totodata, aceasta carcateristica va fi amplificata prin transformarea DN21 in 
drum expres ce va asigura legatura intre Braila si Calarasi. 

 
In ccea ce priveste pozitia localitatii in cadrul retelei de localitati a judetului Braila,  aceasta 

comuna se afla in cadrul arealului zonei periurbane al municipiul Braila si in prima arie de influenta, 
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de grad I, exercitata de municipiile Galati si Braila, unde sunt dezvoltate activitati specific zonelor 
periurbane, activitati de depozitare, productie si servicii si peste 50% din functiunile cu rol teritorial 
exercitate de cele doua municipii. 

 
Pentru optimizarea relatiilor in teritoriu si pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate si 

durabile, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ si a relatiilor de interdependenta 
dintre localitati si vecinatati, se propun: 

 
• realizarea unor parteneriate (forme de asociere intercomunale) pentru realizarea unor strategii 
comune de dezvoltare si accesare a fondurilor europene; 
 
• cooperarea intercomunala pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea resurselor 
naturale si protectia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apa, gospodarirea deseurilor, in 
acest sens Tichilesti impreuna cu alte localitati, in scopul realizarii in comun  a unor obiective de 
investitii au format  : 

 
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila (2008)  

-scop: Alimentarea cu apa Canalizarea si epurarea apelor uzate Colectarea, 
canalizarea si evacuarea apelor pluviale dezvoltarea economico-sociala, dezvoltare 
locala durabila 
-proiecte: "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare in judetul Braila" 

 
-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea „ Braila (2009) 

-scop: Salubrizarea localitatilor, dezvoltarea economico-sociala, dezvoltare locala 
durabila 

-proiecte: “ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”  
 

• colaborarea cu localitatile invecinate cu potential ridicat in vederea dezvoltarii unei agriculturi 
moderne. Aceasta agricultura moderna ar presupune realizarea unor asociatii ale producatorilor, 
utilizarea sistemelor de irigatii, mecanizarea, si realizarea unor retele de distributie, prelucrare si 
comercializare. Astfel localitatea Tichilesti beneficiind de o accesibilitate sporita poate deveni un 
important centru de colectare si prelucrare a produselor agricole din estul judetului. Totodata 
localitatea isi poate valorifica si potentialul agricol existent axat pe productia legumelor si a 
cerealelor. 
 

Alte actiuni ce necesita colaborarea intercomunala se refera la: 
• realizarea unor zone de activitati comune sau in parteneriat, incurajarea dezvoltarii unor 
activitati/functiuni complementare, (industrie nepoluanta, spatii de depozitare si servicii pentru 
transportatori, agroturism, activitati mestesugaresti si manufacturiere, protejarea patrimoniului 
taranesc si a cadrului natural)  
• extinderea localitatii prin realizarea in prealabil a studiilor privind infrastructura si utilitatile 
necesare noilor zone de dezvoltare; 
• respectarea zonificarii intravilanului localitatilor invecinate si evitarea realizarii unor 
incompatibilitati functionale. 
 
 
3.4. DEZVOLTAREA  ACTIVITATILOR 

Dezvoltarea economica durabila, in armonie cu mediul inconjurator, este o necesitate a 
societatii contemporane. In cadrul economiei locale trebuie echilibrata ponderea sectoarelor in 
economia localitatilor prin dezvoltarea serviciilor si prin diversificarea micilor unitati economice. 
Aceste masuri pot duce la dorita relansare economica a  localitatilor, prin propunerile facute, 
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valorificandu-se resursele solului si subsolului, ale capacitatilor existente si fortei de munca din 
teritoriu. 

In acest sens, este necesara o reconsiderare a principiilor de dezvoltare economica in 
teritoriu, asa cum se prezinta in continuare. 

 
3.4.1. AGRICULTURA 

Comuna Tichilesti are o pozi�ie deosebit de avantajoas� în cadrul re�elei de localit��i a 
jude�ului prin situarea în zona de influen�� a municipiului Braila. Comuna beneficiaz� de avantajul 
unei acces facil la infrastructur� prin traversarea ei de c�tre DN 21si DJ 212. Din punct de vedere 
economic, apropierea centrului urban Braila favorizeaz� desfacerea produselor agricole ob�inute în 
ferme sau gospod�rii individuale. 
 

Agricultura, pentru a deveni competitiva dar si complementara cu agricultura din alte tari 
din Uniunea Europeana, trebuie sa se dezvolte si sa fie organizata pe baze durabile, astfel incat sa 
devina o agricultura plurifunctionala.  

Agricultura plurifunctionala, desi din punctul de vedere strict al productiilor si profitului, este 
mai putin performanta, in schimb, din alte puncte de vedere (turistic, peisagistic, ecologic, social 
etc.) este preferata. Agricultura plurifunctionala, in principiu, indeplineste aceleasi functii 
economice ca si in cazul agriculturii superintensive si specializate, preluand, insa, functii noi 
precum: 

– conservarea elementelor vitale si ale biodiversitatii (sol, aer, apa, flora, fauna), prin 
exploatarea lor durabila intr-o agricultura prietenoasa cu mediul care sa asigure stabilitatea 
agroecosistemelor; 

– armonizarea functiilor sociale si culturale ale spatiului rural in strânsa legatura cu o 
agricultura sanatoasa si diversa. 

Extinderea agriculturii plurifunctionale presupune folosirea unui numar sporit de persoane 
ocupate in agricultura, in perioade mai lungi de timp pe parcursul anului agricol, comparativ cu 
ramurile agriculturii conventionale intensive, specializate. In acelasi timp, agricultura ecologica 
presupune sporirea componentelor tehnologiilor de productie cu consum sporit de munca si, prin 
consecinta, atragerea de forta de munca suplimentara in agricultura. 

Se recomanda masuri care sa vizeze modernizarea (sectoarelor) si cresterea productivitatii 
vegetale si animale, prin intreprinderea la nivel local, a urmatoarelor actiuni: 

– sprijinirea asocierii micilor producatori agricoli si transformarea gospodariilor de subzistenta 
in exploatatii agricole comerciale, orientate catre piata; 

– cresterea numarului de unitati din sectorul agricol prin atragerea investitorilor; 
– cresterea cantitativa si calitativa a productiilor agricole prin sustinerea dotarii exploatatiilor 

cu utilaje si respectarea tehnologiilor agricole moderne; 
– dezvoltarea zootehniei prin sustinerea crearii de microferme; 
– informarea si consilierea continua a agriculturilor cu privire la oportunitatile de dezvoltare si 

investitii, subventii, existenta programelor de finantare active; 
– diversificarea productiei agricole in functie de conditiile oferite de mediul natural; 
– dezvoltarea si imbunatatirii infrastructurii de acces la exploatatiile agricole; 
– intretinerea si imbunatatirea calitatii suprafetelor pentru pasunat; 
– sustinerea si promovarea producatorilor ecologici locali; 
– organizarea de târguri pentru valorificarea produselor locale; 
– parteneriate pentru desfacerea produselor agricole specifice zonei pe pietele unor 

comunitati judetene, regionale si nationale; 
 

3.4.2 - INDUSTRIE, DEPOZITARE 
 Dezvoltarea industriei in comuna se poate face, intr-o prima etapa, prin procesarea 

materiilor prime de origine vegetala sau animala, dupa care activitatile de prelucrare pot viza si alte 
domenii.  
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Particularitatile reliefului, pe langa agricultura, ofera si posibilitatea valorificarii resurselor 
energetic eoliene.  

In ultimii ani, dintre toate sursele alternative de energie, energia eoliana inregistreaza cea 
mai semnificativa crestere. Energia eoliana este o sursa inepuizabila de energie regenerabila 
generata de puterea vantului. Desi este inca o sursa minora de energie electrica pentru majoritatea 
tarilor, productia energiei eoliene a crescut practic de 5 ori intre 1999 si 2006, astfel ajungandu-se 
ca in unele tari ponderea energiei eoliene in consumul total de energie sa fie din ce in ce mai 
semnificativ.  

Tehnologia de producere a energiei eoliene este o tehnologie sigura, ajunsa la maturitate, 
care s-a imbunatatit continuu in ultima perioada de timp si ale carei costuri au cunoscut o scadere 
semnificativa.  

Acest potential poate atrage atentia investitorilor potentiali asupra localitatii si perspectivelor 
sale de dezvoltare. 
  
3.4.3 -  TRANSPORTURI 

Propunerile de reglement�ri privind structura �i organizarea traficului pe re�eaua principal� 
de circula�ie a comunei au urm�rit eliminarea disfunc�ionalit��ilor existente semnalate, în raport cu 
premisele urbanistice de dezvoltare socio-economic�. 

Se propun m�suri de îmbun�t��ire a parametrilor tehnici pentru str�zile principale, conform 
standardelor �i prescrip�iilor tehnice în vigoare pentru localit��ile rurale, urm�rindu-se adaptarea 
solu�iilor la condi�iile existente �i la utilizarea suprastructurilor. 

În vederea dezvolt�rii rela�iilor în teritoriu �i cu celelalte localit��i din vecin�tate se impune cu 
prioritate modernizarea drumurilor jude�ene �i comunale. 

 
3.4.4 – TURISM SI AGREMENT 

In comuna Tichilesti se poate dezvolta un turism cu anumite caracteristici, adaptat unei 
anumite tipologii de consumator, bazat pe divertisment �i odihn�.  

Zona prezint� interes prin: 
- fluviul Dunarea, care ofer� frumuse�ea unui peisaj cu fauna si flora specifica, lini�te. 
- flora spontan�, specific�, ce d� un colorit deosebit câmpurilor în perioada de prim�var� – 

var�. 
- cultura traditionala  
Toate aceste elemente ofera posibilitatea dezvoltarii agroturismului. 
Aceasta forma de turism, prin specificul sau de consum agroalimentar intern in gospodaria 

unde sau produs alimentele, are functia de potentare economica a capacitatii gospodariilor 
taranesti. In cazul turistilor straini care isi petrec vacantele in pensiunile agroturistice, agroturismul 
constituie o forma de export „intern” de produse agroalimentare. Faptul ca majoritatea alimentelor 
consumate in activitatea de agroturism provin din productia proprie, determina, pe de-o parte, ca 
rentabilitatea activitatii de agroturism sa fie ridicata, iar preturile serviciilor agroturistice sa fie sub 
nivelul celorlalte forme de turism. 
    Politicile agroturistice trebuie sa stimuleze avantajele turismului rural, in sensul scutirii de 
impozite, taxe, reducerea presiunii fiscale, in ansamblu, pentru diminuarea preturilor si mentinerea 
clientilor traditionali (orasenii cu venituri mai modeste, strainii dornici de cunoastere a traditiilor 
rurale ale zonei, copiii din mediul urban etc.).     

 
Analizând structura piramidei motiva�ionale umane, putem concluziona c� pe primul loc în 

ierarhia motiva�ional� a ajuns nevoia de repaos �i reconfortare, satisf�cut� printr-un complex de 
condi�ii �i mijloace în afara re�edin�ei permanente. Ea se intensific� pe m�sura cre�terii nevoii 
popula�iei de a-�i reface capacitatea de munc�, a reducerii s�pt�mânii de lucru, precum �i a 
cre�terea independentei de mi�care. În acest context, zona studiat� are condi�ii favorabile de 
dezvoltare (aer curat, lini�te, peisaje reconfortante. Necesit� îns� m�suri pentru:  

• -dezvoltarea structurilor de cazare;  
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• -dezvoltarea alimenta�iei publice �i a posibilit��ilor de divertisment în localit��ile din zona 
studiat�;  

• -valorificarea interesului pentru conservarea biodiversit��ii în condi�iile p�str�rii tradi�iilor 
locale;  

• -valorificarea malului fluviului Dunarea în beneficiul tuturor prin realizarea unor locuri 
organizate, dotate cu grupuri sanitare ecologice, in care populatia sa se poata relaxa, in special in 
week-end. 
. 
3.4.5 – MICA INDUSTRIE, MESTESUGURI, ARTIZANAT 
 Produsele si serviciile mestesugaresti, de mica industrie, artistice si de artizanat 
cuprind o arie larga de obiecte si activitati care valorifica tehnicile, materiile prime, formele si 
ornamentele traditionale, precum si ale creatiei populare din diferite genuri; produse si servicii cu 
valoare artistica dar si utilitara, adaptata la cerintele vietii moderne, dar care pastreaza specificul 
executiei manuale: prelucrare in si canepa, tesut, olarit, tabacarie-cojocarie, sculptura in lemn, 
impletituri din fire vegetale, lemn, daracit, tors lana, confectionare articole casnice (din lemn, piatra, 
fire vegetale, puf, inclusiv sculpturi, impletituri) 

Pentru stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii in zona sunt necesare: 
• crearea de noi ateliere mestesugaresti si dotarea lor cu masini si echipamente;; 
• crearea unor puncte de colectare pentru materii prime necesare activitatilor mestesugaresti si 

artizanale;  
• promovarea serviciilor si produselor realizate apelând la tehnologii simple si având o 
componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizând tehnologii traditionale; 
• imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii 
acestor informatii, inclusiv prin comertul electronic; 
• cresterea gradului de informatizare a agentilor economici ce desfasoara activitati din 
domeniul mestesugurilor si artizanatului; 
• cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate de 
acestia. 
 

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI 
În contextul societ�tii contemporane, când dezvoltarea cunoa�te un ritm accelerat, nevoia 

prognozelor demografice devine imperioas� datorit� implicatiilor evolutiei populatiei �i implicit ale 
fenomenelor demografice în evolutia vietii socio-economice a societ�tii. Prognoza demografic� 
este acea variant� a proiect�rilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se 
realiza, prin proiectare demografic� determinându-se volumul unei populatii plecând de la structura 
pe vârste �i sexe la un moment dat �i emitând ipoteze asupra evolutiei probabile a celor trei 
componente care modific� în timp num�rul �i structura populatiei: mortalitate, fertilitate �i migratie.  

 
Pentru zona periurbana Br�ila a fost elaborata o proiectare demografica a popula�iei in trei 

variante, dupa cum urmeaza: 
- Varianta optimist� - care porne�te de la ipoteza de cre�tere a sporului migratoriu �i a celui 

natural, cele dou� componete care determin� volumul popula�iei; 
- Varianata medie - porne�te de la ipoteza conform c�reia cele dou� componente ale mi�c�rii 

popula�iei, sporul natural �i sporul migrator, vor avea valori constante în perioada 
prognozat�; 

- Varianata pesimist� - care porne�te de la ipoteza sc�derii celor dou� componente. 
 

Varinta cea mai probabil� a proiec�iei ar trebui considerat� cea optimist�.  
 
Pentru comuna Tichilesti, evolutia populatiei proiectata in cele trei variante, intre anii 2002-

2025, se prezinta astfel:  
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Anul Varianta medie Varianta optimista 

2002 2010 2020 2025 2020 2025 

TICHILESTI  3.852  3.790      3.500      3.331      3.612      3.502     
 (2010=100%): 

 Varianta medie 
 

Varianta optimista Varianta pesimista 

2020 2025 2020 2025 2020 2025 
TICHILESTI  

-7,7% 
 

-12,1% 
 

-4,7% 
 

-7,6% 
 

-8,2% 
 

-13,0% 
 

Dup� cum se observ� populatia total� a zonei va sc�dea constant pân� în 2025, sc�dere 
cauzata de un spor natural �i migratoriu cu valori negative. 

Fenomenele demografice negative care vor afecta evolutia populatiei comunei Tichilesti în 
perioada prognozat� sunt: sc�derea ponderii populatiei tinere �i accentuarea procesului de 
îmb�trânire demografic�. M�surile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie 
s� se bazeze pe relansarea economic�. Cre�terea ponderii populatiei vârstnice conduce la nevoi 
ridicate în ceea ce privesc serviciile de s�n�tate �i asistent� social� �i la cre�terea cheltuielilor 
sociale datorit� presiunii acestei categorii de populatie asupra populatiei active. 

Acest fapt sustine necesitatea lu�rii unor m�suri care s� aib� ca scopuri finale 
îmbun�t�tirea potentialului demografic, dezvoltarea resurselor umane �i cre�terea gradului de 
ocupare a fortei de munc�: 

- asigurarea accesului la servicii de s�n�tate de calitate dedicate familiilor tinere cu copii �i 
persoanelor vârstnice �i dezvoltarea serviciilor de asistent� social�;  

- stimularea încadr�rii în munc� a tinerilor; 
- diversificarea ofertei de locuri de munc�, a activit�tilor economice �i instituirea unor 

programe de formare �i reconversie profesional�; 
- cre�terea gradului de ocupare a fortei de munc� prin dezvoltarea unor programe destinate 

tinerilor, femeilor �i �omerilor; 
-îmbun�t�tirea nivelului de instruire �i a abilit�tilor profesionale �i tehnice în vederea 

asigur�rii unei forte de munc� adaptabil� la cerintele pietei. 
 

3.6.ORGANIZAREA CIRCULATIEI 
În vederea stabilirii �i realiz�rii strategiei de dezvoltare local� �i regional�, pentru 

valorificarea la maximum a retelei existente, cât �i pentru stabilirea posibilit�tilor de interventie 
imediat�, s-a urm�rit modul în care sunt rezolvate principalele noduri rutiere, sistemul major de 
artere, organizarea circulatiei etc., analizându-se, totodat�, în ce m�sur� c�ile de comunicatie 
aferente localit�tii corespund conditiei majore de functionalitate individual�, având în vedere 
necesitatea integr�rii în sistemul regional �i national �i în normele europene. 

Circulatia major�, constituit� în principal din cea de tranzit pe traseele DN21, respectiv 
DJ212, precum �i cea local�, în vatrele satelor, se realizeaz� pe directia nord-est – sud-vest prin 
sat Albina, respectiv nord-sud prin sat Tichilesti, situatie care se va p�stra �i în viitor, de aceea 
principala cerint� care va trebui îndeplinit� este ca autorit�tile locale s� urm�reasc� respectarea 
zonelor de sigurant� �i de protectie (22,0 m din axul drumului, de o parte �i alta pentru drumul 
national �i 20,0 m pentru drumul judetean, respectiv 10,0 m de la limita exterioar� a racord�rii 
podului cu terasamentul), neaprobând amplasarea de noi constructii, panouri, vegetatie înalt� etc., 
pentru asigurarea vizibilit�tii în intersectiile cu str�zile din localitate. 

De asemenea, traseele deficitare ca elemente geometrice, cu sinuozit�ti, curbe 
necorespunz�toare etc., împreun� cu zonele adiacente, care se prev�d a fi îmbun�t�tite în diferite 
etape, trebuie s� apar� în m�surile restrictive pentru a se evita aparitia de constructii noi prost 
amplasate, care s� împiedice optimizarea situatiei. 
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Urm�rindu-se eliminarea în cât mai mare m�sur� a disfunc�ionalit��ilor, în vederea 
asigurarii traficului rutier în condi�ii de fluen�a, siguran�� �i confort, se fac propuneri, care se vor  
subordona  urmatoarelor documente: 

- Programul Opera�ional Sectorial de Transport 2007-2013 
- Programul de guvernare 2009-2012 
- Planul de Amenajare a Teritoriului Na�ional–Sec�iunea I – Re�ele de transport 
- Strategia de Reabilitare a Drumurilor Na�ionale elaborat� de C.N.A.D.N.R. – pân� în 2015 
�i dup� 
- Strategia Na�ional� de Dezvoltare Economic� a României pe termen mediu 
-PATZ Periurban Braila 
Din discutiile cu factorii locali de specialitate, din analiza datelor existente, a posibilit�tilor 

de optimizare, a obiectivelor majore ale Planului Urbanistic, din corelarea cu prevederile 
documentelor prezentate anterior, �i cu normele tehnice în vigoare pentru proiectarea str�zilor, 
intersectiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc., pentru satisfacerea conditiilor de trafic �i de 
încadrare urbanistic�, reglement�rile prezentei documentatii p�streaz� în mare organizarea 
existent� a circulatiei. Astfel principalele propuneri urm�resc modernizarea  drumurilor existente. 
Totodat� se propune realizarea unor noi str�zi de leg�tur� între zonele nou propuse spre ocupare 
cu constructii �i vatra satului. 

 
Principalele m�suri �i priorit�ti care vizeaz� organizarea �i desf��urarea circulatiei în 

localitatea Tichilesti, propuse prin PUG sunt urm�toarele: 
• Modernizarea str�zilor existente (profiluri transversale, îmbr�c�min�i rutiere), prioritar a str�zilor 

principale; într-o prima etap� se propun cel pu�in lucr�ri de împietruire, reînc�rcare, stabilizare. 
• Completarea re�elei de str�zi principale cu str�zi sau tronsoane de str�zi astfel încât s� se asigure 

rela�ii cât mai directe între diverse zone f�r� traversarea zonei centrale sau pentru înlesnirea unor 
accese importante. 

• Pereerea �an�urilor cu dale de beton pentru asigurarea evacu�rii rapide a apelor. 
• In localit�tile rurale, str�zile se amenajeaz� cu acostamente, marginite de �an�uri, fâ�ii verzi �i trotuare 

�i pot fi: 
-str�zi principale cu partea carosabil� de 5.50m, plarforma de 7 m, iar ampriza de 11 m; 
-str�zile secundare au partea carosabil� de 4 m, platforma de 5 m, iar ampriza de 9 m, ele 

asigurând accesele locale. 
• Amenajarea trotuarelor de-a lungul tuturor str�zilor (inclusiv în zonele cu peste 200cal/h, în special în 

centrul localit�tii, în vecin�tatea institutilor publice 
• Semnalizarea adecvata a intersectiilor �i a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzator în zona 

trecerilor de pietoni (l�mpi cu lumina intermitent�, semnalizarea luminoas� de atentionare cu flash). 
Semaforizarea  trecerilor de pietoni dac� traficul pietonal dep��e�te 200 pietoni/h. 

• Realizarea imbr�c�mintilor str�zilor în zonele de intersectie cu denivel�ri mici în suprafata 
premerg�toare intersectiei, astfel încât viteza autovehiculelor s� se reduc� la intrarea în traficul de pe 
drumurile principale. 

• Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpi�ori pentru canalizarea traficului de vehicule �i pietoni în 
zona punctelor periculoase identificate (intersectii, treceri de pietoni), în zona institutiilor de înv�t�mânt 
�i l�ca�elor de cult. 

• Marcaje axiale cu linie continu� de interdictie de dep��ire pe sectoare semnificative, la intrare/ie�ire din 
localitate, asociate cu separatori (refugii în ax) în zona trecerilor de pietoni. 

• Amenajarea �i dotarea sta�iilor pentru vehicule de transport în comun, pe cât posibil in afara fluxului 
circulatiei. Amplasarea sta�iilor de transport în comun se stabile�te de c�tre administratorul drumului 
împreun� cu poli�ia rutier� �i cu de�inatorii vehicolelor de transport în comun.  

• Asigurarea spatiilor de parcare în concordant� cu prevederile regulamentului general de urbanism, 
pentru unit�ti de utilitate public� în terenurile proprii, în afara domeniului public, iar pentru locuinte în 
cadrul loturilor personale, constituind o prioritate cele din cadrul zonei centrale. 

• Anticipând dezvoltarea localit�tii �i a fondului construit, au fost propuse trasee stradale orientative atât 
pentru asigurarea unei circulatii fluide cât �i pentru asigurarea unei echip�ri edilitare corespunz�toare. 
Traseele propuse prin PUG au un caracter orientativ, ele f�când obiectul unor proiecte ulterioare, 
precum �i a celor de specialitate. Noile str�zi vor avea dou� benzi de circulatie �i vor asigura accesele 
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la toate loturile propuse, formând cvartale destinate locuintelor �i altor functiuni, dimensionate în 
conformitate cu Regulamentul General de Urbanism. Traseele str�zilor propuse se continu� pe 
traseele existente, p�strându-se trama stradal� specific� localit�tii. 

• De asemenea este necesar construirea �i/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces 
�i drumurile agricole de exploata�ie, situate în fondul funciar agricol. 

 Administra�ia public� împreuna cu Poli�ia rutier� au obliga�ia de a reglementa parcarea �i stationarea 
pe str�zi �i la dotari. Nu se admite parcarea pe benzile de circula�ie curent� ale drumurilor na�ionale �i 
jude�ene. 

• Realizarea unui drum propus pe digul spre Dunarea, conform PATZ Periurban Braila, care sa aiba 
caracter de drum judetean, legand mun. Braila de comunele Chiscani, Tichilesti, Gropeni. 

 
Profile stradale caracteristice 

Profilele caracteristice propuse, în conformitate cu STAS 10144/90 �i cu Normele tehnice 
privind proiectarea �i realizarea str�zilor în localit�tile rurale, sunt reprezentate în plan�a de 
circulatii aferenta PUG:  

- pentru str�zile principale: parte carosabil� de 5,50 m (2 benzi de circulatie), acostamente 
de 0,75 m, �anturi de 2,00 m pentru scurgerea apelor pluviale, �i trotuare de minim 1,50 m 
pe ambele p�rti; 

- pentru str�zile secundare profilul propus este cel cu 5,50 m parte carosabil�, acostament 
de 0,75 m, �ant de 1,00 m �i trotuar de minim 1,50 m, cel putin pe o parte a str�zii. 

�anturile se vor decolmata periodic, asigurându-se scurgerea apelor meteorice. 
Odat� cu realizarea noilor leg�turi rutiere - în baza proiectelor tehnice de specialitate - se vor 

asigura prospectele str�zilor la cca. 13.00 – 14.00 m, cu zone de acostament, spatiu verde de 
aliniament, cât �i gabaritele necesare �anturilor pentru preluarea apelor meteorice, precum �i 
razele de curbur� la intersectii pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv transport de tonaj 
mare, �i se va stabili calitatea suprastructurii pentru traficul din zon� în concordant� cu normativul 
pentru localit�ti rurale. 
 
Profile stradale caracteristice 
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Zone de protectie �i sigurant� 
Pentru DN 21 care traverseaza satul Albina de la nord-est la sud-vest, limita zonei de 

protectie este de 22 m din axul drumului iar zona de sigurant� este de 3,50 m de la ultimul element 
constructiv al drumului. 

Pentru DJ 212 care traverseaza satul Tichilesti de la nord la sud, limita zonei de protectie 
este de 20 m.  

De asemenea, „în vederea fluidiz�rii traficului în afara localit�tilor se interzice amplasarea 
oric�ror constructii care genereaz� un trafic suplimentar, la o distant� mai mic� de 50,00 m de 
marginea îmbr�c�mintei asfaltice în cazul autostr�zilor, al drumurilor expres �i al drumurilor 
nationale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national �i judetean”. În 
conformitate cu art. 47, alineatul 2 din Ordonanta 79/2001. 

 
Conform Ordonantei 7/2010 privind modificarea Ordonantei Guvernului 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor – Art. 19 (4) Pentru dezvoltarea capacit�tii de circulatie a drumurilor 
publice în traversarea localit�tilor rurale, distanta dintre axul drumului �i gardurile sau constructiile 
situate de o parte �i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de 
minimum 24 m pentru drumurile judetene �i de minimum 20 m pentru drumurile comunale. 

- Art. 19 -(5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform 
prevederilor alin. (4), constituie prescriptie tehnic� imperativ� pentru organele administratiei 
publice locale cu competente în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului �i autorizarea 
lucr�rilor de constructii, cu consultarea administratorului drumului. 

- Art. 19- (6) Extinderea intravilanului localit�tii în lungul drumului 
national, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ie�ire în/din 
localitate, se poate face numai cu conditia realiz�rii de drumuri colectoare paralele cu drumul 
national, care s� preia traficul generat de obiectivele locale �i care s� debu�eze în drumul national 
numai în dou�-trei intersectii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile 
colectoare vor fi prev�zute cu 
facilit�ti �i pentru traficul pietonal, bicicli�ti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor." 

-Art. 37 - (1) Pentru descongestionarea traficului în localit�ti, 
protectia mediului �i sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres �i drumuri 
nationale europene se realizeaz� variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localit�tilor, pe 
baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizeaz� numai prin 
intermediul unor drumuri care debu�eaz� în intersectii amenajate corespunz�tor volumelor de 
trafic. 
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-Art. 37 -  (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în 
variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reteaua de 
drumuri publice prin intersectii amenajate corespunz�tor volumelor de trafic. 

-Art. 37 - (3) Autorit�tile administratiei publice locale au obligatia ca în 
documentatiile de urbanism s� prevad�, cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru 
accesul la variantele ocolitoare. 

-Art. 37- (4) Accesul la zonele functionale din afara localit�tilor care 
sunt în vecin�tatea drumurilor de interes national se realizeaz� numai prin drumuri colectoare, în 
conditiile stabilite de administratorul drumului." 

-Art. 51- (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza 
documentatiilor tehnicoeconomice �i a celor de urbanism �i/sau de amenajare a teritoriului, 
aprobate în conditiile legii. 

-Art. 51.-  (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, 
crearea de noi accesuri sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul 
administratorului drumului. 

 -Art. 51 - (3) Realizarea prevederilor alin. (1) �i (2) nu trebuie s� 
afecteze constructiile �i instalatiile subterane �i/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, 
pân� la expirarea termenului prev�zut la art. 47 alin. (10). 

-Art. 51 - (4) Organele administratiei publice locale au obligatia de a 
consemna �i mentine neocupate �i neafectate în documentatiile prev�zute la alin. (1) terenurile 
aferente traseelor noi de drumuri �i autostr�zi. 
 

Prezenta documentatie de specialitate a urm�rit alc�tuirea structurii retelei majore de 
circulatie, amplasarea principalelor intersectii, organizarea desf��ur�rii traficului rutier pentru 
diferitele categorii: tranzit greu, transport în comun, circulatie general� (autoturisme �i trafic de 
servicii �i interventii), dot�rile principale actuale de circulatie, tinând cont de noile STAS-uri �i 
normative, precum �i de legislatia în vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, aprobat� prin Legea nr. 82/1998, republicat� �i modificat� prin O.G. 79/2001, respectiv 
Ordonanta 7/2010, Ordinul M.T. nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului 
înconjur�tor ca urmare a impactului drum - mediu înconjur�tor, Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea �i modernizarea drumurilor, Ordinul 
M.T. nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 
publice, Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea �i 
realizarea str�zilor în localit�tile rurale, Ordinul MT nr. 946/2005 privind Politicile sectoriale etc.). 

 
 
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL 

 
Prin defini�ie, intravilanul reprezint� teritoriul unei localit��i ocupat cu construc�ii �i amenaj�ri, 

caracteristic din punct de vedere spa�ial �i func�ional �i delimitat prin planurile urbanistice generale.  
 

Teritoriul administrativ nu sufer� modific�ri importante. Ca urmare a necesit�tilor de 
dezvoltare, cre�terea intravilanului este de 36,93 ha repartizate atat în zona satului re�edint� de 
comun�- Tichilesti cat si a satului apartinator Albina. Cre�terile s-au f�cut pe seama unor terenuri 
adiacente intravilanului existent. Nu au fost promovate dezvolt�rile izolate. Aceste extinderi au fost 
f�cute de comun acord cu autorit�tile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea 
activit�tilor productive, serviciilor si locuintelor. 

Intravilanul existent, prev�zut de Planul Urbanistic General al Comunei Tichilesti 2004, în 
vigoare, elaborat de S.C PRODOMUS S.A. BRAILA, a fost corectat, pe limita cadastral� a 
parcelelor, în conformitate cu suportul topografic elaborat de SC AGROIMOBILIARA  BRAILA, in 
anul 2010. 
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Modul de folosint� al teritoriului administrativ este reflectat în tabelul urm�tor: 
 
Teritoriu 
administr
a-tiv al 
unitatii 
de baza 

Categorii de folosinta(ha) 
agricol neagricol total 

arabil pasuni
- 

fanate 

vii livezi paduri ape drumuri curti-
construc

tii 
 

Nepro-
ductive 

 

Extravilan  
4214,52 

 
145,60 

 
81,00 

-  
502,50 

463,3 
Fluviu 
429,0 

 
99,00 

-  
46,5 

 
5981,42 

Intravilan - - - - - -  
33,35 

 
332,67 

 
0,50 

 
366,52 

Total  
4214,52 

 
145,60 

 
81,00 

-  
502,50 

 
892,3 

 
132,35 

 
332,67 

 
47,0 

 
6347,94 

% din 
care 

 
66,39 

 
2,29 

 
1,28 

 
- 

 
7,92 

 
14,06 

 
2,08 

 
5,24 

 
0,74 

 
100,0 

                                                                                              Sursa: masuratori pe suport topografic 
 
Conturarea zonelor functionale propuse a pornit de la situatia existent� c�reia i-au fost aplicate 
modific�ri în functie de tendintele �i de necesit�tile de dezvoltare viitoare. 
 

 
ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT PROPUS 
Suprafata 

(ha) 
Procent % 
din total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent % 
din total 
intravilan 

 
LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  

 
209,82 

 
63,49 

 
190,34 

 
51,94 

 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, 
UNITATI AGROZOOTEHNICE   

 
74,82 

 
22,64 

 
100,33 

 
27,37 

 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC  

 
6,00 

 
1,81 

 
25,73 

 
7,02 

 
CAI DE COMUNICATIE SI 
TRANSPORT RUTIER 

 
26,38 

 
7,98 

 
33,35 

 
9,10 

 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE  

 
1,00 

 
0,30 

 
4,30 

 
1,17 

 
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE ;  
DESTINATIE SPECIALA 

 
0,23 
7,89 

 
0,07 
2,39 

 
0,23 
7,89 

 
0,06 
2,15 

 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE  

 
3,85 

 
1,17 

 
3,85 

 
1,05 

 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

 
0,50 

 
0,15 

 
0,50 

 
0,14 

 
TOTAL INTRAVILAN 
din care: 
 

 
 

330,49 

 
 

100 

 
 

366,52 

 
 

100 
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TRUP 1 
SAT TICHILESTI 

 
250,52 

 
75,80 

 
275,29 

 
75,11 

TRUP 2 
SAT ALBINA 

 
48,23 

 
14,59 

 
66,53 

 
18,15 

TRUP 3 
SC VECTOR SRL 

 
1,02 

 
0,31 

 
1,02 

 
0,28 

TRUP 4 
SC CANEURO SRL 

 
14,41 

 
4,36 

 
16,72 

 
4,56 

TRUP 5 
FERMA FORCYTYA 

 
2,65 

 
0,80 

 
3,43 

 
0,94 

TRUP 6 
STATIE DE POMPARE 

 
0,93 

 
0,28 

 
0,93 

 
0,25 

TRUP 7  
STATIE DE EPURARE PENTRU 
FERMA 

 
0,20 

 
0,06 

 
0,20 

 
0,05 

TRUP 8 
FERMA SC ISIFLOR 

 
1,54 

 
0,47 

 
1,54 

 
0,42 

TRUP 9 
STATIE DE EPURARE 

 
- 

 
 

 
0,32 

 
0,09 

PLATFORME DESEURI  (2) 1,69 
 

0,51 - - 

MOTEL ALBINA 0,20 0,06 - - 

CIMITIR ALBINA 0,58 0,18 - - 

FERMA TICHILESTI(PF Davidescu) 8,52  2,58 - - 

Trup 10 
STATIE EPURARE COMPLEX PORCI 

 
- 

  
0,54 

 
0,15 

 
� ZONA DE LOCUINTE �I FUNCTIUNI COMPLEMENTARE este alcatuita din: 
-locuinte existente in tesut traditional, pe zone deja constituite; 
-locuinte situate in noile extinderi ale intravilanului, dupa cum urmeaza: 

 -trup 1- sat Tichilesti 

•••• Terenuri propuse pentru locuinte individuale cu P, P+1: 
-terenul in suprafata de 0,24 ha, situat in partea de nord-est; 
-terenurile in suprafata de : 0,48 ha + 0,60 ha + 4,37 ha + 1,61ha, situate in partea 

de vest; 
 -trup 2- sat Albina 

•••• Terenuri propuse pentru locuinte individuale cu P, P+1: 
-terenul in suprafata de 0,32 ha, situat in partea de nord; 

    -terenurile  in suprafata de 0,59 ha+4,12 ha situate in partea de sud-vest; 
 

Noile extinderi ale intravilanului nu au dus la o crestere a suprafetei ocupate de zona de 
locuinte, deoarece s-a marit zona de institutii publice si servicii (care au si o pondere importanta de 
locuinte) si zona de cai rutiere. 

Zona de locuinte �i functiuni complementare ocupa o suprafata de 190,34 ha, reprezentand 
52,71% din teritoriul intravilan, cu o scadere de 19,48 ha. In felul acesta se poate vorbi despre o 
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sporire a calit�tii locuirii prin îmbun�t�tirea accesibilit�ti (propuneri de noi drumuri) �i prin 
posibilitatea cre�rii mai facile a unor servicii �i dot�ri publice.  

 
� ZONA INSTITUTIILOR �I SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC, cuprinde atât institutiile 

�i serviciile publice existente, cât �i activit�ti comerciale, servicii, locuinte, mic� productie 
manufacturier� nepoluant�. Zona cuprinde o suprafata de 25,73 ha, reprezentand 6,91% din 
teritoriul intravilan propus, crescand cu 19,73 ha, în mare m�sur� datorat� dezvolt�rii zonei mixte 
de-a lungul DJ 212 si str�zilor principale, in localitatea Tichilesti, prelungind zona centrala.  

Aceasta zona se caracterizeaza printr-o mare mixitate functionala axata pe acceptarea 
diferitelor functiuni de interes public si general, a diverselor categorii de activitati comerciale, 
servicii si mica productie, cit si a locuintelor.  

Constituirea intregii zone se va realiza in timp, etapizat si prioritizat in functie de 
necesitatiile, prioritatiile, fondurile si dorintele locuitorilor comunei Tichilesti. 

 
� ZONA ACTIVIT�TILOR PRODUCTIVE ocupa o suprafata de 100,33 ha, reprezentand 

26,93%, din totalul intravilanului, crescând cu 25,51 ha. În cadrul zonelor de activit�ti al c�ror profil 
nu corespunde învecin�rii cu zonele de locuinte, se recomand� m�rirea suprafetelor spatiilor verzi 
- îndesirea sau crearea perdelelor verzi din jurul zonelor industriale. Dezvoltarea acestor activit�ti 
�i în special a celor nepoluante urm�re�te pe de-o parte dezvoltarea sectorului productiv �i 
îmbun�t�tirea performantei agriculturii cât �i posibilitatea atragerii unor noi investitori în localitate �i 
creearea unor noi locuri de munc�. Aceast� diversificarea a activit�tilor economice urm�re�te s� 
valorifice prinicpalele atuuri ale localit�tii �i anume: o locatie �i o accesibilitate foarte bun�,  precum 
�i potentialul agricol oferit de suprafata mare de terenuri arabile, de existenta unei infrastructuri de 
irigatii �i desec�ri. În conformitate cu acestea localitatea ar putea s� devin� unul dintre principalele 
centre de colectare, prelucrare, depozitare �i distributie a produselor agricole din judet.  

Astfel sunt propuse a se dezvolta serviciile pentru agricultur�, depozitare, prelucrare �i 
ambalare a produslor agricole, in urmatoarele zone: 
 -trup 1- sat Tichilesti 

-terenurile in suprafata de: 4,14 ha + 3,50 ha+ 1,55 ha+3,20 ha+ 5,17 ha, situate in partea de 
vest; 

 -trup 2- sat Albina 
-terenul in suprafata de 5,68 ha, situat in partea de nord-est; 
-terenul in suprafata de 4,55 ha, situat in partea de sud-est;  
-terenul in suprafata de 2,06 ha, situat in partea de sud;  

 
� C�ILE DE COMUNICATIE SI TRANSPORT  se refera la : 
- cai rutiere, pietonale si constructii aferente care ocupa suprafata de 33,35 ha, 

reprezentand 8,96% din teritoriul intravilan, inregistrand o crestere a suprafetei cu 6,97 ha, in urma 
modernizarii retelei stradale existente �i realizarii de noi str�zi atat în zonele de extindere, cat si 
prin propunerile de parcelare a unor loturi foarte mari din intravilan. 
 

� ZONA SPATIILOR VERZI, DE SPORT, AGREMENT �I PROTECTIE se mareste 
cu 3,30 ha, reprezentand zone plantate pentru protectia sanitara a locuintelor fata de cimitire 
(perimetral 50 m latime), ajungandu-se astfel la o suprafata de  11,35 mp. spatiu verde/locuitor fata 
de normele ce impun 26 mp spatiu verde/locuitor.   

 
Fata de cele prezentate anterior, se realizeaza un Bilant real al suprafetelor amenajate ca spatii 
verzi, dupa cum urmeaza (cf. Legea 313/2009  si HGR 525/1996 + HGR 490/2011 si ORDIN MIN. 
Sanatatii 536 / 1997): 

 
a- spatii verzi pentru agrement - terenul de sport din satul Tichilesti – 1,00 ha; - intra in 

bilantul general la pozitia  SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE; 
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b-  spatii verzi publice de folosinta specializata, aferente dotarilor publice – cimitirele (5% 
din suprafata lor) si zonele aferente cimitirelor,  plantate, de protectie sanitara a locuintelor, 
(in jurul cimitirelor, perimetral  50 m latime, acolo unde nu sunt inca construite locuinte pe loturi) – 
3,85 ha x 5% +3,30 ha = 3,49 ha; - intra in bilantul general la pozitia GOSPODARIA COMUNALA, 
CIMITIRE si la pozitia SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE; 

c- spatii verzi publice de folosinta specializata, aferente dotarilor publice – institutii si 
servicii (mai putin cimitirele) - 10% din suprafata ocupata de 25,73 ha conform bilant general- 
pozitia INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC; 10% x 25,73 ha= 2,57 ha; 

d. spatii verzi aferente unitatilor industriale, depozitari, unitati agricole, asimilate cf. 
Legii 313/2009, ca culoare de protectie fata de infrastructura tehnica: - 20% din suprafata ocupata 
de 100,33 ha conform bilant general - UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, UNITATI 
AGROZOOTEHNICE;  20% x 100,33 ha= 20,07 ha; 

e-  culoare de protectie fata de infrastructura tehnica:  fasiile plantate publice de-a lungul 
DJ 212- prin sat Tichilesti (2 x 2550 m lungime x 0,50 m latime ; suprafata spatii verzi = 0,23 ha) si 
DN 21-prin sat Albina (2 x 1000 m lungime x 0,5 m latime; suprafata spatii verzi = 0,10 ha), astfel: 
0,23 ha+0,10 ha= 0,33 ha; 
 
 Se poate realiza astfel, o suprafata de spatii verzi totala de 72,45 mp. / locuitor, 
superior normelor in vigoare de 26,00 mp/locuitor. 
  

Cf HGR 525/1996, este obligatorie mentinerea si creearea de spatii verzi si plantate in 
functie de destinatia si de capacitatea constructiilor, in conformitate cu anexa nr. 6 la acest 
regulament. 

 
De asemenea, se vor asigura si alte spatii verzi publice si  de-a lungul strazilor, acolo unde 

prospectul permite. 
Este de mentionat si aportul calitativ privind factorii de mediu, prin vecinatatea 

padurii din extravilan, pe malul fluviului Dunarea, precum si in Insula Calia.  De asemenea, 
prin PUG se propune o zona verde de agrement in extravilan (S= 52,50 ha), in imediata 
vecinatate a Dunarii, in care se va putea realiza activitate de picnic, cf. Legii 54/2012. 
 

� ZONA AFERENT� CONSTRUCTIILOR EDILITARE ocupa o suprafata de 0,23 ha, 
reprezentand 0,06% din totalul intravilanului si cuprinde: 

• sistem de alimentare cu apa format din: retea de distributie a apei potabile, statie de 
epurare. 

• retea de canalizare formata din: retea  de  conducte, statii intermediare de pompare a apelor 
uzate, statie de epurare, colector de evacuare a efluentului epurat, camine de canalizare. 

• Instalatie gaze-naturale formata din: racorduri la reteaua de gaze de inalta si medie 
presiune, statii de predare, reglare masurare si distributie conducte de presiune redusa. 

� ZONA DE GOSPOD�RIE COMUNAL� ocupa 3,85 ha, reprezentand 1,03% din teritoriul 
intravilan si se compune din doua cimitire si cladirile anexa ale acestora, situate in partea 
de vest a satelor Tichilesti si Albina.  

 
� ZONA CU DESTINATIE SPECIALA este situata in localitatea Tichilesti unde exista Centrul 

de reeducare minori, aflat la nord de localitate, mentinandu-se in aceasi suprafata de 7,89 ha 
reprezentand 2,12% din teritoriul intravilan. 
 

� TERENURILE NEPRODUCTIVE ocupa suprafata de 0,50 ha reprezentand 0,13 % din 
totalul intravilanului. 
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3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI  NATURALE 
In situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alerta sau urgenta, 

suucesiunea activitatilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se realizeaza de 
Comitetul National. 

In comuna Tichilesti, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare in eventualitatea 
producerii unor cutremure, inundatii sau alte fenomene periculoase se exercita de catre  Comitetul 
Local pentru situatii de Urgenta. Actiunea in sine va beneficia de sprijinul specialistilor din cadrul 
I.S.U. Braila si a altor institutii de la nivelul judetului. 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta stabileste atributiile comitetului national, comitetelor 
judetene, comitetelor ministeriale si ale comitetelor locale. 

 
Evitarea manifestarilor riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea 

consecintelor acestora, se realizeaza prin urmatoarele actiuni: 
- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si 

transmiterea datelor la autoritatile competente; 
- activitati de prevenire ale C.L.S.U. si autoritatilor publice, pe domenii de activitate; 
- informarea populatiei asupra pericolelor specifice comunei Tichilesti si asupra 

comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol; 
� executarea periodic� a exerci�iilor �i aplica�iilor; 
� executarea controalelor �i inspec�iilor de prevenire, 
� acordarea avizelor / autoriza�iilor de securitate la incendiu �i protec�ie civil�; 
� acordarea asisten�ei tehnice de specialitate; 
� informarea preventiv�; 
� preg�tirea popula�iei; 
� constatarea �i sanc�ionarea înc�lc�rilor la prevederile legale. 
Instiintarea, avertizarea, pre-alarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul evitarii 

surprinderii si a luarii masurilor privind adapostirea populatiei, protectiei bunurilor materiale, 
precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale actiunilor militare. 
 
� Cutremure 

Zona comunei Tichilesti este supusa riscului seismic, care poate provoca avarii 
constructiilor ce nu au fost proiectate antiseismic. Astfel din punct de vedere seismic, comuna 
Tichilesti se incadreaza conform normativului SR 11100/1-1993, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate 
seismica. Conform „Normativului P 100/1-06” valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este 
ag=0,24g careia ii corespunde o perioada de colt Tc = 1,0 sec. 

 Terenul din zona comunei Tichilesti se incadreaza in grupa terenurilor de fundare slabe. 
Orizontul loessoid prezinta porozitate ridicata, compresibilitate mare sau foarte mare, atat in stare 
naturala, cat si in stare inundata, valori reduse pentru parametrii rezistentei la forfecare. Se 
incadreaza in categoria pamanturilor macroporice partial umezite, care si-au redus partial 
sensibilitatea la umezire, in urma inundarii de jos in sus, datorita ridicarii generale a nivelului 
panzei freatice. 

 Stratul de loess intalnit in foraje, si-a pastrat partial sensibilitatea la umezire si se 
incadreaza in categoria pamanturilor sensibile la umezire, grupa "B", care se taseaza suplimentar 
la umezire sub actiunea incarcarilor transmise de fundatiile constructiilor, dar si sub greutatea  lui 
proprie. 

In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru 
constructii”, indicativ NP 074-2007, constructiile preconizate a se realiza, se incadreaza in 
categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. 

 Pentru fundarea diverselor obiective, social-culturale, industriale sau locuinte, se 
recomanda a se avea in vedere atat solutii de fundare directa, pe stratul de loess galben ori pe 
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teren imbunatatit cu perne de loess sau balast compactat pe strate subtiri, in cazul constructiilor 
care transmit terenului sarcini reduse sau medii, cat si solutii de fundare indirecta, prin intermediul 
pilotilor ori coloanelor din b.a., incastrate intr-un strat cu portanta ridicata, din adancime, in cazul 
constructiilorcare transmit terenului de fundare, sarcini mari si concentrate. 

 
 
PATJ Braila propune urmatoarele m�suri imediate pentru reducerea riscului seismic: 
- Punerea în siguran��, în urm�torii ani, a construc�iilor care prezint� un pericol ridicat de 

pr�bu�ire �i care ad�postesc un num�r important de persoane. 
- Creerea unor spa�ii tampon pentru ad�postirea provizorie a locatarilor, în cazul necesit��ii 

p�r�sirii temporare a locuin�elor, pe timpul execut�rii lucr�rilor de interven�ie sau în caz de 
cutremur. 

- Continuarea ac�iunii de inventariere �i expertizare a construc�iilor din zonele seismice. 
- Creerea condi�iilor tehnice �i organizatorice necesare colect�rii, stoc�rii �i proces�rii 

automate ale informa�iilor relative la construc�iilor cu risc seismic. 
- Completarea cadrului organizatoric pentru luarea m�surilor de urgen�� post-seism (în 

special a celor cu caracter tehnic, legate de evaluarea rapid� post-seism �i de punerea provizorie 
în siguran��). 

- M�suri pentru îmbun�t��irea inform�rii popula�iei �i a factorilor de decizie, la diferite 
niveluri (central, local), asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic �i de m�surile pentru 
reducerea acestuia. 

 
Strategia de informare �i educare 
Programul de educare antiseismic� a popula�iei trebuie s� fie o ac�iune care s� pun� 

accentul pe formele de educa�ie referitoare la condi�iile concrete de hazard, vulnerabilitate �i risc 
din a�ez�rile respective, avându-se în vedere urm�toarele direc�ii principale: 

- programe de educa�ie general� a popula�iei; 
- programe de educa�ie specific� a unor categorii socio-profesionale �i de vârst� ale 

popula�iei, inclusiv ale speciali�tilor �i persoanelor cu atribu�ii de conducere în institu�iile publice 
responsabile cu ap�rarea împotriva dezastrelor �i ale componentelor societ��ii civile. 

Ca forme de realizare a programelor men�ionate se pot propune: 
- dezbateri �i popularizare prin mass-media; instruiri/ antrenamente organizate periodic pe 

plan local. 
- afi�e, pliante, bro�uri cu reguli de baz� ale protec�iei individuale �i colective; 
- manuale/ghiduri practice cuprinzând cuno�tin�e generale �i specifice socio-profesionale; 

filme documentare; 
Categoriile de cl�diri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur puternic o reprezint�: 
- construc�iile executate între 1950 �i 1976 conform normativelor de proiectare în vigoare 

atunci care au fost proiectate cu considerarea unor for�e seismice mai reduse;  
- cl�dirile joase din zid�rie �i alte materiale locale executate tradi�ional f�r� control tehnic 

specializat. 
Cele mai multe cl�diri de acest tip constituie o prioritate absolut� la interven�ie. 
De asemenea priorit��ile interven�iilor sunt determinate �i de destina�ia func�ional� a 

cl�dirilor, respectiv cl�diri din domeniul s�n�t��ii, administra�iei centrale �i locale, educa�iei, culturii, 
cl�diri de locuit, etc. 

 
� Inundatii  

Conform directivei europene privind gestionarea riscurilor de inunda�ii, statetele 
membre trebuie s� finalizeze o evaluare preliminar� a riscurilor de inunda�ii în bazinele 
hidrografice �i zonele de coast� pân� în 2011. Evaluarea va fi urmat� de întocmirea, pân� în 2013, 
a unor h�r�i ale zonelor inundabile �i ale zonelor care risc� s� fie inundate, iar pân� în 2015, ��rile 
membre au obliga�ia s� prezinte planuri de gestionare a riscurilor de inunda�ii.  
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Aceste planuri urmeaz� s� cuprind� m�suri destinate s� reduc� probabilitatea producerii de 
inunda�ii �i consecin�ele acestora. M�surile trebuie s� se axeze pe prevenirea practicilor de 
utilizare nedurabil� a terenurilor �i pe descurajarea, de exemplu, a construirii în zonele inundabile. 
De asemenea, ele trebuie s� prezinte metode prin care zonele inundabile s� poat� fi protejate de 
riscul producerii unor inunda�ii, precum �i mijloace de reducere a poten�ialelor consecin�e ale 
inunda�iilor prin refacerea câmpiilor aluviale sau a terenurilor ml��tinoase.  

Spre deosebire de 2006, când Dun�rea �i-a rec��tigat singur� teritoriile pierdute, România 
are acum planuri (Planul de Management pentru Bazinul Dun�rii) �i strategii (Strategia 
Na�ional� de Management al Riscului la Inunda�ii pe termen mediu �i lung) care propun solu�ii 
fezabile. 

 
Un studiu World Wide Fund for Nature (WWF) realizat dup� inunda�iile din 2006 arat� c�, în 

bazinul Dun�rii, 70% din luncile inundabile ale râurilor �i-au pierdut prin îndiguire capacitatea 
natural� de desc�rcare a viiturilor. Refacerea luncii inundabile a Dun�rii ar aduce beneficii multiple, 
nu doar prin reducerea riscului la inunda�ii, ci �i prin alte servicii de mediu generate �i disponibile 
comunit��ilor locale.  

Poten�ialul de refacere a luncii este chiar mai mare decât cel stabilit în Planul de 
Management, ca de altfel �i beneficiile economice �i ecologice ob�inute prin implementarea unor 
proiecte de reconectare a zonelor inundabile. România de�ine suprafata cea mai mare din lunca 
Dun�rii Inferioare �i, totodat�, cel mai ridicat protential pentru refacerea acesteia. Un proiect pe cel 
pu�in 3.000 de ha ar putea servi ca model pentru demonstratea viabilit��ii unor astfel de solu�ii, 
ceea ce lipse�te este doar voin�a politic� de a-l pune în practic�. 

România are planuri �i strategii care sus�in refacerea luncilor inundabile ale râurilor, inclusiv 
ale Dun�rii, ca solu�ii pentru reducerea riscului de inunda�ii.  

M�surile de interven�ie operativ� se realizeaz� în mod unitar, pe baza planurilor de ap�rare 
împotriva inunda�iilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construc�ii 
hidrotehnice �i polu�rilor accidentale, ce se elaboreaz� la nivel de jude�, localit��i �i de c�tre 
utilizatorii de ap� poten�ial poluatori, precum �i la nivel bazinal . 

 
Masuri de protectie 
Impotriva inundatiilor, indiferent de cauza lor, este posibil sa se asigure masuri de prevenire 

si protectie astfel incat sa se diminueze sau sa se elimine actiunea lor distructiva. 
Prevenirea aparitiei inundatiilor sau diminuarea-eliminarea actiunilor distructive se pot 

asigura prin: 
- modificarea cursului inferior al raurilor prin construirea unor diguri si canale, precum si prin 

realizarea unor bazine temporare pe unele portiuni de lunca pentru a retine apa revarsata;  
- zonele luncilor inundabile in vederea stabilirii zonelor de interdictie in care se interzice 

orice constructie in zona canalului de inundatie, a zonelor de restrictie in care sunt admise unele 
constructii si a zonelor de avertizare situate in afara nivelului inundatiei de proiectare; 

- aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor si altor constructii civile ori 
industriale sa reziste la cresterea nivelului apelor si la viteza de deplasare a acestora. 

In vederea realizarii protectiei populatiei, animalelor si a bunurilor materiale, aceste masuri 
de prevenire se completeaza prin: 

- organizarea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta, din aceste zone astfel incat 
acestea sa poata participa la asigurarea masurilor de protectie si de ducere a actiunilor de salvare; 

- stabilirea locurilor si conditiilor in care urmeaza a se desfasura actiunile de evacuare 
temporara din zonele inundabile; 

- asigurarea instiintarii si alarmarii despre pericolul inundatiilor; 
- organizarea si desfasurarea actiunilor de salvare; 
- asigurarea asistentei medicale si aplicarea masurilor de evitare a aparitiei unor epidemii; 
- asigurarea conditiilor necesare pentru sinistrati cu privire la cazare, apa, hrana, asistenta 
medicala, transport etc. 
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- protejarea bunurilor existente in locuinte prin urcarea acestora in poduri sau prin 
evacuarea acestora daca timpul permite; 

- evacuarea populatiei si animalelor din zona inundabila; 
 

� Alunecarile de teren.  
Masuri de protectie 
Masurile planificate pentru prevenire, protectie si interventie in cazul alunecarilor de teren  

sunt similare cu cele aplicate in caz de cutremur. O particularitate o constituie faptul ca 
evenimentul, cu rare exceptii, nu se desfasoara chiar prin surprindere. 
 
� Inzapezirile 

 Masurile de protectie. 
Inzapezirile, de regula au caracter aparte privind masurile de protectie, in sensul ca acest 

gen de calamitati cu rare exceptii, se formeaza intr-un timp mai indelungat si exista posibilitatea de 
a lua unele masuri, astfel incat mare parte din efectele acestora sa fie reduse. 

In aceste imprejurari se recomanda tuturor cetatenilor aflati in zona sa se informeze 
permanent asupra conditiilor meteorologice si sa ramana in locinte, asigurandu-se necesarul de 

hrana, apa, combustibil pentru incalzit, iluminat, lopata etc. 
Daca sunteti surprinsi in afara locuintei, in calatorii, in mijloacele de transport etc. trebuie sa 

va pastrati calmul si sa luati masuri contra frigului, cei aflati in mijloacele de transport sa nu-si 
paraseasca locul pentru ca este pericol de ratacire. Dati alarma cu claxoanele, aprindeti focuri si 
asteptati ajutoare. 

Pentru conducerea interventiei in caz de inzapeziri se defasoara urmatoarele actiuni: 
- recuoasterea locului si estimarea urmarilor; organizarea dispozitivului de actiune si 

repartizarea formatiunilor si mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea cailor de acces si asigurarea 
legaturilor intre diferite formatiuni si punctele de lucru, stabilirea legaturilor cu cei surprinsi de 
inzapezire, 

- organizarea corecta a lucrarilor de salvare si evacuare a acestora.,asigurarea protectiei 
impotriva degeraturilor, inghetului. 

 
� Incendiile de padure 
Pentru evitarea producerii unor incendii, pompierii militari recomanda personalului silvic si 

locuitorilor judetului Braila sa respecte masurile de protectie impotriva incendiilor specifice fondului 
forestier, intre care:  

• Instruirea persoanelor ce desfasoara activitati in padure – (exploatarea masei lemnoase, 
impadurire, igenizare etc.) pentru cunoasterea si respectarea de catre acestea a normelor de 
aparare impotriva incendiilor;  

• Planificarea, organizarea si desfasurarea de catre personalul silvic a activitatilor de 
supraveghere si patrulare pe traseele cele mai frecventate ce strabat padurile, indeosebi in 
perioadele de seceta si cu afluenta mare de public;  

• Asigurarea ocoalelor si cantoanelor cu mijloace de prima interventie la incendiu, 
verificarea si mentinerea acestora in stare de utilizare;  

• Amenajarea si marcarea locurilor de popas si a spatiilor de parcare a autovehiculelor din 
zonele frecventate de turisti;  

• Mentinerea in stare corespunzatoare de utilizare a principalelor drumuri forestiere, pentru 
accesul autospecialelor de interventie;  

• Amenajarea unor surse de alimentare cu apa pentru masinile de interventie la incendiu, 
prin construirea de baraje si rampe in zone accesibile;  

• Amplasarea de panouri avertizoare cuprinzind regulile de prevenire si stingere a 
incendiilor la fondul forestier.  

• Nu aprindeti focuri in spatii deschise – miristi, terenuri virane etc.- pe timp de vant;  
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• Atunci cand aprindeti focuri deschise supravegheati arderea lor pana la stingerea 
definitiva, stingeti jarul cu apa si acoperiti cenusa cu pamant;  

• Nu aruncati la intimplare resturi de tigari sau chibrituri aprinse;  
• Nu aprindeti focuri la o distanta mai mica de 10 metri de orice material combustibil sau 

constructie (casa, anexe, sura, gard etc.) sau in apropierea padurii, sau la o distanta mai mica de 
100 m de liziera padurii (cu exceptia locurilor amenajate) ;  

• Daca observati un inceput de incendiu, anuntati urgent pompierii militari, aflati in alerta 
permanenta, la telefonul 112! (apelul este gratuit de la orice fel de telefon).  
 

Masuri de protectie 
Stingerea incendiilor revine ca misiune pompierilor care dispun de tehnici si pregatire 

speciala. Stingerea incendiilor de paduri reprezinta o particularitate intrucat oamenii si constructiile, 
de regula, sunt in afara pericolului acestoara. 

Pentru asigurarea interventiei in cazul producerii incendiului de paduri sunt necesare 
formatiuni si mijloace specializate. In acest scop sunt destinate vehicule cu pompe si cisterne sau 
avioane si elicoptere. 

Un rol deosebit in asemenea situatii il are izolarea focului prin crearea de culoare de 
protectie (taierea si indepartarea copacilor pe anumite fasii su directii). In situatii deosebite 
rezultate bune dau, bombardamentele de aviatie cu bombe incarcate cu halogen sau bioxid de 
carbon. 

 
� Incendii  

Conform “Studiului privind incendiile de locuin�� produse în perioada 2003 – 2009” 

realizat de Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�� ,,Dun�rea” al jude�ului Br�ila, majoritatea 
incendiilor s-au produs ca urmare a nerespect�rii m�surilor de prevenire a incendiilor, în contextul 
situa�iei economico-financiare precare a popula�iei, care a utilizat instala�ii electrice �i 
aparate/echipamente electrice/termice învechite, cu defec�iuni �i improviza�ii. 

Este necesar�, înt�rirea prevederilor legislative privind ap�rarea împotriva incendiilor la 
locuin�e prin elaborarea unor dispozi�ii generale, aprobate prin ordin al ministrului administra�iei �i 
internelor. 

Se impune continuarea campaniei na�ionale de prevenire a incendiilor de locuin�� „O cas� 
sigur� – o via�� în plus” – respecta�i m�surile de prevenire a incendiilor. Este necesar� 
popularizarea mai intens� a acestei campanii, cu sprijinul mass-media. Se impune a se colabora 
cu mass-media în ac�iunile de informare preventiv� a cet��enilor, mai ales având în vedere gradul 
ridicat de analfabe�i �i tendin�a din ce în ce mai acut� de abandon �colar. 

Acest fapt determin� c�utarea unor solu�ii audio-vizuale de prezentare a m�surilor de 
prevenire a incendiilor la locuin�e, distribuirea de pliante. bro�uri �i manuale fiind ineficient� în 
aceste condi�ii. 

Se impune organizarea de ac�iuni preventive, insistându-se în mediile s�race �i cu 
minoritate rrom�. 

Este necesar a se utiliza forme specifice de înv��are folosite de tineri, precum internetul, 
jocuri electronice, etc. De asemenea, tinerii pot fi preg�ti�i ca voluntari pentru a fi angrena�i în 
activit��i de informare preventiv�. 

La nivelul administra�iilor publice locale se organizeaz� puncte de informare preventiv� a 
cet��enilor. 

Ac�iunile de informare preventiv� se organizeaz�, în special, prin amplasarea de puncte 
mobile în locuri frecventate de mase largi de cet��eni, precum: centre comerciale, târguri, pie�e, 
prim�rii etc., care au un caracter proactiv, în sensul desf��ur�rii, cu preponderen��, de activit��i 
practice în care s� fie angrenat� popula�ia, mass-media, autorit��ile publice locale, componenta 
preventiv� a serviciilor voluntare pentru situa�ii de urgen��. 
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Sursa : ‘’Planul de analiza si acoperire a riscurilor, comuna Tichilesti, judetul Braila’’  

SAT TICHILESTI 
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Sursa : ‘’Planul de analiza si acoperire a riscurilor, comuna Tichilesti, judetul Braila’’  

SAT ALBINA 
 

Legislatie în domeniul situatiilor de urgent� �i PSI: 
• Ordonanta nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situatii de urgenta. 
• Ordonanta de urgent� Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management 

al Situatiilor de Urgenta. 
• Legea 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila. 
• Legea 307 din 12 iulie 2006 privind ap�rarea împotriva incendiilor. 
• Ordin 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea 

activit�tii de evacuare în situatii de urgenta. 
• Ordin 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de ap�rare împotriva incendiilor 

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 ). 
• Ordin 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate 

la incendiu. 
• H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenaj�ri care se 

supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu. 
• Norme Generale de Ap�rare Împotriva Incendiilor (OMI 163/2007). 
• Ordin 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara 

pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001. 
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• Ordin 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea 
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, care abroga D.G.P.S.I. - 
002. 

• Ordin 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor 
de incendiu generate de înc�rc�ri electrostatice - D.G.P.S.I.-004. 

• Ordonanta de urgent� 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
359/2004 privind simplificarea formalit�tilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, 
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea 
function�rii persoanelor juridice. 

• Ordin 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si 
încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc. 

• Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si încadrarea produselor 
pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc. 

• Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de ap�rare în cazul producerii unui dezastru 
provocat de seisme si/sau alunec�rile de teren. 

 
 
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
 
3.9.1. GOSPODARIREA  APELOR 

Conform avizului favorabil nr. 3098 din 07.05.2012 emis de Agentia Nationala de 
Imbunatatiri Funciare- Filiala Judeteana Braila, extinderile de intravilan vor duce la o reducere a 
capacitatii existente de irigatii si de desecare. 
 

3.9.2. ALIMENTAREA CU APA  
             Propunem  extinderea sistemului public  centralizat  de alimentare cu apa, concomitent cu 
dezvoltarea unor constructii de locuinte moderne  si dezvoltarea unor centre secundare cu dotari 
social - cultural administrative de comert si servicii. 

Regimul juridic al terenurilor pe care urmeaza a se amplasa retele de apa  apartin in 
totalitate  domeniului public al Primariei Comunei Tichilesti (Sat Albina). 

      Retelele vor fi realizate din coducte de tip PEHD  cu diametre cuprinse intre 63 – 75 mm. 
Debitul de apa care se preleveaza de la sursa este de 132,3mc/zi si include debitul zilnic 

maxim 50,4mc/zi, debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 69,6mc si debitul de apa 
acceptat pentru pierderile tehnologice din sistem si pentru nevoile din sistemul de apa.    

Alimentarea cu apa a consumatorilor din noile zone de intravilan se face prin racordarea la 
sistemul de alimentare cu apa al comunei. In acest caz este necesara marirea cantitatii de apa 
preluata din sistemul de apa al comunei. 

Pentru asigurarea apei in cele mai indepartate puncte de consum se propune si o statie de 
pompare a apei, amplasata tot in gospodaria de apa existenta. 

Reteaua de distributie a apei potabile este din tuburi de polietilena de inalta densitate, 
echipata cu vane de aerisire si golire a retelei, cismele si hidranti supraterani pentru incendiu 
exterior. Se propun de asemenea, si camine de apometre pentru masurarea consumului de apa 
potabila. 

Subtraversarile de drumuri si de cale ferata se vor face prin protectia conductelor de 
polietilena cu tuburi de otel, conform prevederilor din normele in vigoare. 
Pentru pastrarea calitatii apei potabile vor fi instituite si evidentiate limitele minime ale zonei  de 
protectie sanitara cu regim sever, iar terenurile din interiorul acestora vor fi utilizate in conformitate 
cu HG 930/2005. 
 
NOTE DE CALCUL pentru consumatorii din extinderile propuse 
1.Consumatori si consumuri specifice: 
- 837 locuitori in locuinte individuale, din care: 147 loc. (70%) in zone cu cismele pe strazi : 63 loc. (30%) in 
zone cu cismele in curte 
- 10 capete vaci, 
- 10 capete cai 
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- 45 capete porci 
qsp cismele strazi =50 l/om zi, Kzi = 1,3 
qsp cismele in curti =80 l/om zi, Kzi = 1,25 
qsp vaci =60 l/cap zi, Kzi = 1,25 
qsp cai =50 l/cap zi, Kzi = 1,3 
qsp porci =30 l/cap zi, Kzi = 1,2 
Ks = 1,03 
Kp = 1,07 
Ko = 3,21 
 
2. Necesar de apa 
2.1 nevoi publice si gospodaresti 
Qzi med = 1/1000(Nloc qsp +Nanimale qsp) 
Qzi max = 1/1000(Nloc qsp Kzi +Nanimale qsp Kzi) 
Qor med = 1/24 Qzi max 
Qor max = Qor med Ko 
Qzi med = 1/1000(147x50+63x80+10x60+10x50+45x30)= 14.84m3/zi= 0,17l/s 
Qzi max = 1000(147x50x1,3+63x80x1,25+10x60x1,25+10x50x1,3+ 
45x30x1,2)= 18.87m3/zi=0,21 l/s 
Qor med = 1/24 x 18.87=0.78m3/h=0,21 l/s 
Qor max = 3,21 x 0.78=2.50m3/h=0.69 l/s 
 
2.2 Nevoi combatere incendiu 
VRI = Vinc +Vconsum 
Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600)=1/1000(1x2,5x10x60+1x5x3x3600)=55,5m3 
Vconsum = a Qo max Tie , a= 0,7 pentru stingere cu ajutorul motopompelor 
Vconsum = 0,7x6,7x3=14,1m3 
VRI = 55,5+14,1=69,6m3 
QRI = VRI/TRI x 24 = 69,6/24 x 24 = 69,6m3/zi =0,81 l/s 
 
3. Rezerva de apa 
VI rez = VRI + Vcompensare 
V IIrez = VRI + Vavarie 
Vcompensare = � Qzi max , � = 0,5 functie de marimea populatiei 
Vcompensare = 0,5x18.87=9.43m3 
Vavarie = 60% Qor med Tavarie = 0,6x0.78x12=5.61m3 Tavarie = 12 ore 
Vrez =9.43+5.61=15.04m3 
Vrez =9.43+15.04=24.47m3 se alege 1 rezervor cu capacitatea de 100m3 
 
4. Cerinta de apa 
C=Ks Kp (Qzi max + QRI)= 1,03x1,07(18.87+15.04)= 37.30m3/zi = 0.43 l/s 
 
5. Debit ape uzate 
Q uz max menajer = C = 37.30m3/zi = 0.43 l/s 
Q met = miS�, in care: m=0,8 
i = 160 l/s ha, pe ntru f=1/2 si t = 15 min 
S constructii = 20.50 ha, � = 0,45 
S sp.verde = 8.90 ha, � = 0,05 
S circulatii = 15,83 ha, � = 0,49 
Qmet = 0,8x160(20.50x0,45+8.90x0,05+15,83x0,49)=1.741,6 l/s = 1.74m3/s 

 
3.9.3. CANALIZAREA APELOR UZATE  

Retele canalizare: 
             Propunem   realizarea  unui sistem public centralizat  de canalizare a apelor menajere si a 
unei statii de epurare care  cuprinde: 
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� Retea  de  conducte  pentru  preluarea  si  transportul efluentului uzat evacuat  cu constructiile 
anexe ( camine); 

� Statii intermediare de pompare a apelor uzate; 

� Statia de epurare compusa din: treapta mecanica, treapta biologica, gospodarire de  namol; 

� Colectorul de  evacuare a efluentului epurat; 

� Gura de evacuare a apelor  epurate in emisar; 

� Retelele  de  canalizare  in comuna Tichilesti ( Sat Albina) se vor executa din teava P.V.C.; 

� Retelele  de  canalizare  sunt retele montate pe mijlocul strazilor realizate din tuburi  P.V.C., S.N.2 
cu DN 200 – 315 mm( retea gravitationala ); 

� Statii de pompare a apelor uzate pana la amplasamentul statiei de epurare; 

� Conducte de refulare a apei uzate din tuburi PEHD, PN 6 cu DN 100-125; 

� Camine de canalizare. 
 
Retelele de canalizare au in componenta  cate un colector principal care colecteaza apele 

menajere aferente localitatilor si vor primi ca debite laterale, debitele  colectoarelor  secundare. 
Colectand in final toate debitele apelor menajere,colectorul  le va transporta  spre statia de epurare 
propusa pentru o capacitate 4464 loc.echivalenti(cf.Master Planului de apa potabila si apa uzata – 
judetul Braila). 

  Adancimea minima de pozare a conductelor de canalizare va fi de 90 cm, conductele se 
vor poza pe un pat de nisip cu grosimea de 15 cm si acoperite  cu un strat de 10 cm deasupra 
generatoare. 

 Pe reteaua  de canalizare se vor monta  camine de vizitare la schimbarea de directie si 
camine de record prevazute cu capace carosabile si trepte de acces. 

Panta medie a retelei de canalizare  va fi de cca 0,4% care asigura viteza minima de 
autocuratenia ( 0,7 m/s). 

Din prescriptiile 'Normelor de igiena' privind mediul de viata al populatiei aprobate prin 
Ordinul Ministerului Sanatatii nr.536/1997 mentionam ca : 

Statia de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanta minima de 300 m 
de zona de locuit in zona de N – E a localitatii in imediata vecinatate a Fluviului Dunarea. 

Solutiile propuse pentru alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate vor fi definitivate 
prin studii de fezabilitate, care vor da solutia optima din punct de vedere tehnic si economic. 
Solutiile propuse sunt conforme cu prevederile legislatiei in vigoare, si anume: 

 
• SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si 
rurale; 
• STAS 1478/1990 – Alimentari cu apa la constructii civile si industriale; 
• SR 1846-1/2006 – Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare; 
• SR 1846-2/2007 – Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice; 
• STAS 9470/73 - Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente; 
• STAS 4165/88 – Rezervoare de beton armat si beton precomprimat; 
• SR 8591/1997 – Retele edilitare subterane – Conditii de amplasare; 
• HG 930/2005 – Hotarâre pentru aprobarea „Normelor specifice privind caracterul si marimea zonelor de 
protectie sanitara si hidrogeologica”; 
• NP 089/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate 
orasenesti. Statii de epurare de capacitate mica si foarte mica; 
• OMS 536/1997 – „Normative de igiena si recomandarile privind modul de viata al populatiei”; 
• NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si 
orasenesti la evacuarea in receptorii naturali; 
• NTPA 002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale 
localitatilor si direct in statia de epurare; 
• NTPA 011/2002 – Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti. 
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3.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

În urm�torii ani  în comuna Tichilesti va cre�te num�rul de gospod�rii, locuin�e, institu�ii �i 
servicii publice, unit��i economice  etc., în cadrul suprafe�elor existente, precum �i în zonele noi 
care sunt înglobate în limita intravilanului propus.  

O component� deosebit� în distribu�ia energiei electrice c�tre consumatori (casnici,din 
sfera serviciilor �i a celor din sfera politico-social�) o reprezint� siguran�a în func�ionare. 

Programul de reabilitare a instala�iilor energetice (re�ele �i posturi de transformare), în 
vederea cre�terii siguran�ei în func�ionare a re�elelor de transport �i distribu�ie rural�, corelat cu 
cre�terea consumului de energie electric� �i necesitatea managementului energetic, se va face de 
c�tre unit��ile responsabile, corelat cu dezvoltarea cerin�elor consumatorului, care trece de la un 
consum minimal la consumuri mari, datorate receptoarelor electrice. De asemenea se are în 
vedere cre�terea num�rului de gospod�rii, precum �i apari�ia de  noi echipamente edilitare (sistem 
pentru epurarea apelor uzate, sistem centralizat de alimentare cu  apa), fapt ce conduce la 
punerea de acord a sistemului de alimentare cu energie electric� a acestora. 

Necesarul energetic pentru satisfacerea cerin�elor noilor consumatori va fi preluat, în 
m�sura posibilit��ilor, din re�eaua de joas� tensiune (0,4 KV) a localit��ii, re�ea ce se va extinde în 
acest scop.  

Surplusul de putere necesar va fi asigurat prin înfiin�area de noi posturi de transformare, 
posturi ce vor fi integrate în re�eaua de distribu�ie local�. Se va urm�ri cu aceast� ocazie �i o mai 
bun� echilibrare a fazelor re�elei de joas� tensiune. 

Ulterior, când num�rul gospod�riilor nou înfiin�ate va cre�te, se vor instala noi posturi de 
transformare de tip aerian (PTA), cu respectarea culoarelor de protec�ie specifice tensiunii, 
conform NTE 003/04/00, art. 137. Autorizarea execut�rii construc�iilor în aceste zone este interzis� 
�i prin ordinul MLPAT 80/N/96 (art. 11). 

Culoarele de protectie pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune LEA 20kV vor avea 
o latime de 24 m (din axul retelei 12 m stanga si 12 m dreapta), 37 m pentru linia electrica de inalta 
tensiune-LEA 110kV (din axul retelei 18,5 m stanga si 18,5 m dreapta), 42m  pentru linia electrica 
de inalta tensiune-LEA 220kV (din axul retelei 21 m stanga si 21 m dreapta) si 54m pentru linia 
electrica de inalta tensiune-LEA 400kV (din axul retelei 27 m stanga si 27 m dreapta). 

Prin culoar de protectie se intelege suprafata de teren situata de-a lungul liniei electrice 
aeriene si spatiul aerian de deasupra sa in care se impun restrictii si interdictii din punct de vedere 
al coexistentei liniei cu elemente naturale, obiecte, constructii, instalatii.  

Re�elele de medie �i joas� tensiune se vor extinde în noile zone, urm�rind trama stradal� 
ce se va propune prin documenta�iile de urbanism (PUZ sau PUG). 

Se propune ca liniile electrice aeriene si subterane de 20kV �i respectiv 0,4 kV s� fie 
pozate pe str�zile principale (pe domeniul public al prim�riei) pe stâlpii din beton armat, respectând 
distan�ele fa�� de toate tipurile de re�ele. 

M�surile propuse pentru realizarea programului vor cuprinde: 
 
� Re�ele de distribu�ie de medie tensiune (20 kV): 
- trasee noi corelate cu dezvolt�rile prev�zute în prezenta lucrare; 
- extinderea re�elelor electrice existente ale comunei; 
- înlocuirea posturilor care prezint� un grad de înc�rcare mai mare decât normele în 

vigoare sau un grad de uzur� dep��it. 
- înlocuirea conductoarelor izolatoare �i a stâlpilor de sus�inere cu grad de uzur� avansat. 
         Având în vedere noile lotiz�ri, datorit� extinderii intravilanului, se propune ca 

racordarea noilor obiective �i a consumatorilor, s� se fac� respectând normele în vigoare PE 
155/94. 
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� Posturi de transformare 20/0,4 kV: 
Stabilirea necesarului de energie electric� pentru to�i consumatorii noi propu�i din comun� 

se va face �inând seama de înc�rc�rile admisibile ale transformatoarelor, cât �i de configura�ia 
schemei electrice. 

Aceste posturi de transformare vor fi: 
- noi, amplasate în centrul de greutate al consumatorilor; 
- cele existente vor prelua în func�ie de gradul de înc�rcare noii consumatori; 
Se prevede: 
- înlocuirea posturilor care prezint� un grad de înc�rcare mai mare decât normele în 

vigoare sau un grad de uzur� dep��it; 
- introducerea transformatorilor usca�i, în cazul noilor racorduri pentru realizarea 

siguran�ei în exploatare �i evitarea sustragerilor uleiului din cele cu ulei. 
 
� Re�ele de joas� tensiune:  
-   înlocuirea re�elelor cu perioad� de via�� dep��it�; 
- realizarea programului de electrificare a localit��ilor rurale în concordan�� cu “programul 

privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu ap� a satelor, conectarea satelor la re�eaua 
de electrificare �i la re�elele telefonice”; 

- re�ele noi pentru asigurarea tensiunii �i electricit��ii la consumatorii din zonele propuse 
pentru dezvoltare; 

- reconsiderarea bran�amentelor în strâns� corelare cu noile puteri cerute la consumatorii 
existen�i. 

 
� Managementul energiei pentru construc�ii 
 
În ��rile industrializate, m�surile luate privitor la utilizarea ra�ional� a energiei, se traduc în 

fapt prin ac�iuni concrete �i anume: regulamente, normative, politica pre�urilor, stimulente 
financiare. 

Din toate aceste m�suri, regulamente �i normative, cele mai directe, cu posibilitate 
imediat� de aplicare practic�, sunt construc�iile �i consumul de energie; ele devin probleme 

prioritare: 
- la construc�iile vechi, consumul de energie poate fi redus printr-o serie de m�suri 

tehnice �i economice; 
- pentru construc�iile noi, pot fi adoptate m�suri ce vizeaz� economia de energie, 

concomitent cu cre�terea gradului de confort. 
 
� Iluminatul public: 
A�a cum s-a men�ionat în Programul Guvernamental, acest tip de re�ele trebuie s� fie 

aduse la nivelul normelor în vigoare.  
Alimentarea cu energie electric� se propune s� fie f�cut� din PT re�ea, asigurându-se �i 

comanda aprinderii automate. 
Stabilirea definitiv� a solu�iilor de alimentare cu energie electric�, precum �i obiectivele 

energetice aferente propuse, se va face de c�tre proiectan�ii de specialitate, în colaborare cu 
autorit��ile publice locale.  

La eliberarea autoriza�iilor de construc�ii pentru noile obiective se vor avea în vedere 
ob�inerea avizelor de amplasament specifice. 

 
3.9.5. TELECOMUNICATIILE 

Conform datelor furnizate de Romtelecom S.A., in viitorii ani se au in vedere lucrari de 
modernizare si extindere a retelelor telefonice din comuna Tichilesti, in cazul in care se vor solicita 
noi posturi telefonice. Aceste lucrari vor contribui la realizarea unei infrastructuri moderne de 
telecomunicatii.  
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3.9.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE / INCALZIREA 
� Alimentare cu gaze-naturale 

         Alimentarea cu gaze naturale a comunei Tichilesti cu satul apartinator (sat Albina) poate fi 
executata astfel: 

Pentru satul TICHILESTI: 
Alimentarea cu gaze naturale a satului Tichilesti poate fi realizata printr –un  racord la 

reteaua de gaze de inalta presiune DN 600mm ,si a unei  statii de predare care se va amplasa in 
imediata vecinatate a conductei de transport. In satul Tichilesti va fi amplasata o statie de reglare 
masurare de sector (SRS) care va face distributia de presiune redusa pentru alimentarea 
consumatorilor casnici si industriali. 

Pentru satul ALBINA 
Alimentarea cu gaze naturale a satului ALBINA  poate fi realizata print–un  racord de medie 

presiune  si a unei  statii de reglare masurare care se va amplasa in imediata vecinatate a satului 
Albina. 

Din statiile de reglare de sector (SRS) se va realiza distributia conductelor de presiune 
redusa cu conducte din PEHD SDR11, PE 100 cu diametre cuprinse intre DN100 si DN63mm. 

Racordarea consumatorilor individuali se va realiza prin bransamente individuale si posturi 
de reglare masurare ( PRM). 
      Retelele de distributie   se vor executa in montaj ingropat din conducte PEHD  SDR  11 care  
vor fi dimensionate conform Normativului  NTPEESAGN /2008. 
      Reteaua  de  distributie va fi amplasata pe teritoriului domeniului public al Comunei 
TICHILESTI. 

Pentru calculul aproximativ, debitele instalate de gaze naturale pentru o gospodarie au fost 
estimate astfel: 
Pentru incalzirea cu sobe, debitul instalat de gaze g1 = 3,60 m3N/h*gospodarie, defalcat astfel: 
• 2,04 m3N/h - incalzire - 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc 
• 0,68 m3N/h – cazan de baie pentru preparare apa calda menajera 
• 0,67 m3N/h - masina de gatit tip aragaz pentru prepararea hranei 
• 0,21 m3N/h - cota parte dotari publice (6%) 
 

Pentru incalzirea cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze g2 = 3,70 
m3N/h*gospodarie, defalcat astfel: 
• 2,73 m3N/h – microcentrala termica pentru incalzire si preparare apa calda menajera 
• 0,67 m3N/h - masina de gatit tip aragaz pentru prepararea hranei 
• 0,30 m3N/h - cota parte dotari publice (6%) 
 

Deoarece debitele sunt aproximativ egale, s-a considerat un debit de calcul de 3,70 
m3N/h*gospodarie. 

Pentru calculul necesarului de caldura la sere, s-a considerat o caracteristica termica 
estimativa de 250 W/mp.suprafata construita. 

In cazul in care locatarii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomanda montarea de 
arzatoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 si 0,82 
m3N/h,aprobate ISCIR CERT care respecta Norma europeana 90/396/EEC. Aceste arzatoare 
utilizeaza placi ceramice radiante care asigura ardere completa in sistem turbojet, dezvoltând 
temperaturi de cca.1000ºC.  

Aceasta ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, in comparatie cu 
vechile arzatoare utilizate inca in prezent. 

Sistemul complet de automatizare asigura intreruperea gazului atunci când se detecteaza 
lipsa de oxigen, lipsa tirajului la cos sau când scade presiunea din reteaua de gaze; se asigura, de 
asemenea, protectia la aprinderi accidentale, functionarea la presiune constanta, aprinderea 
piezoelectrica fara conectare la priza electrica si posibilitatea reglarii temperaturii ambiante. 

In cazul incalzirii centrale, randamentul cazanelor utilizate trebuie sa fie peste 92%, urmând 
a se acorda o atentie deosebita realizarii unui ansamblu corect calculat si executat arzator – cazan 
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– cos. Cosul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii incendiilor, 
respectiv izolat termic si amplasat la distanta fata de elementele combustibile ale cladirii, fiind 
etans la gaze arse si scântei. 

 
Valoarea estimativa debitului maxim orar de gaze instalat pentru consumatorii existenti si 

pentru cei propusi in comuna Tichilesti, pentru un coeficient de simultaneitate =1 este : 
G max. orar � 16.000 m3N/h 

 
Urmeaza ca debitul maxim orar instalat de gaze naturale sa fie calculat exact la fazele 

urmatoare de proiectare, in functie de mobilarea finala a teritoriului si de coeficientii de 
simultaneitate normati sau apreciati de proiectant. 

Pentru conductele de repartitie (medie presiune – intre 6 si 2 bar) si distributie (redusa si 
joasa presiune - sub 2 bar) a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile Normelor tehnice 
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 
2008, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009 si publicate in MO 255 bis / 
16.04.2009.(care au inlocuit Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale - indicativ NT-DPE-01/2004), diametrele minime admise pentru 
conductele subterane de presiune redusa sunt: 
• Conducte de distributie, de regula OL 2”, respectiv PEID 40 mm 
• Bransamente si instalatii de utilizare OL 1”, respectiv PEID 32 mm 
 

Conform normelor tehnice in vigoare, in localitati conductele subterane de distributie se 
pozeaza numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinând 
seama de urmatoarea ordine de preferinta: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil. 

Conductele, fitingurile si armaturile din polietilena, precum si cele din otel cu protectie 
exterioara anticorosiva se monteaza ingropate direct in pamânt, adâncimea minima de montaj fiind 
de 0,9 m de la generatoarea superioara. 

Se recomanda ca, pentru conductele de distributie montate subteran, sa fie utilizate 
conductele de polietilena, cu respectarea stricta a instructiunilor de montare (in special prin 
evitarea deteriorarilor cauzate de temperatura ridicata si radiatiile ultraviolete). In paralel cu 
executia retelelor, trebuie realizata operatiunea de cartografiere a lor, inclusiv pe suport magnetic, 
pentru a fi posibila informarea rapida a solicitantilor, remedierea avariilor, bransarea noilor 
consumatori, extinderea retelelor, reechilibrarea lor etc. In zonele de extindere a intravilanului sau 
a zonelor construite este necesar ca pozarea retelelor de gaze naturale si, pe cât posibil, a 
bransamentelor, ca si a celorlalte retele, sa se realizeze inainte de realizarea carosabilului tinând 
seama de circulatiile si lotizarile proiectate. 
 

La executarea retelelor de gaze se va tine seama obligatoriu de faptul ca in spatiul 
disponibil urmeaza a se monta si alte conducte: apa, canalizare, cabluri electrice, canalizatie 
telefonica etc. si de aceea trebuie lasate spatiile necesare pentru montarea acestora, precum si 
distantele de siguranta intre aceste retele. 

Pentru locuintele individuale se recomanda realizarea unui bransament prevazut cu 
regulator de presiune comun la câte 2 locuinte ale caror curti sunt alaturate, micsorându-se astfel 
numarul de bransari la conducta publica de distributie 

Conductele de repartitie si de distributie a gazelor, bransamentele, racordurile si instalatiile 
interioare vor fi realizate cu materiale si echipamente omologate si agrementate de catre 
organismele abilitate din România in conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 si HGR 796 / 
2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii. 

Se recomanda realizarea interconectata a conductelor de distributie redusa presiune a 
gazelor naturale, realizându-se astfel un sistem de distributie radial – inelar cu avantajul unei 
functionari sigure in cazul aparitiei unor defectiuni sau a intreruperii in momentul executarii unor noi 
bransamente. In situatia in care montarea acestor conducte de interconectare ar ingreuna 
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echilibrarea retelei propuse, pot fi montate robinete de sectorizare care sa fie deschise numai in 
situatiile deosebite mentionate. 

In Anexa nr. 1 sunt indicate distantele minime dintre conductele subterane de gaze din otel 
si polietilena de inalta densitate (PEID) si diferite instalatii, constructii sau obstacole conform SR 
8591 – 1997 „Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura”, precum 
si in Tabelul 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale 2008”. 

In Anexa nr. 2 sunt indicate distantele de securitate intre statii sau posturi de reglare sau 
reglare – masurare si diferite constructii sau instalatii, conform acelorasi Norme tehnice NTPEE 
2008. 
In cazul in care rezulta ca este necesara alimentarea prin intermediul unei conducte de inalta 
presiune (peste 6 bar), se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si executia 
conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia 
presedintelui ANRGN nr. 1220/2006 si publicate in MO 960 bis / 29.11.2006. 

Pentru aceste conducte se prevede o zona de siguranta care se intinde, de regula, pe 
200m. de fiecare parte a axei conductei. Pe o distanta de 20 m de fiecare parte a axului conductei 
nu poate fi construita nici un fel de cladire care adaposteste persoane (locuinte, spatii de birouri 
etc.) 
 

Autorizarea executarii oricaror constructii in zona de siguranta a conductelor de transport a 
gazelor naturale, este obligatorie obtinerea avizului scris al operatorului conductei: S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. MEDIAS, - Str. Constantin Motas nr. 1 prin intermediul EXPLOATARII 
TERITORIALE BRAILA – Str. Ion Ghica nr. 5  telefon 0239-61 73 40. 

 
In concluzie, dezvoltarea durabila a localitatii Tichilesti, ca si a celorlalte localitati din 

România, presupune utilizarea cu cât mai multa grija a combustibililor fosili pentru asigurarea unui 
confort optim cu un cost cât mai redus atât pentru utilizatorii cladirilor particulare, cât si pentru cei 
ai cladirilor de utilitate publica. 

Se vor respecta in principal urmatoarele reglementari si normative, lista lor nefiind 
limitativa: 
• Legea 10 - 1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare 
• Legea gazelor nr. 351 – 2004 cu completarile si modificarile ulterioare 
• SR 8591 – 1997 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura  
• Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
NTPEE 2008 – MO 255 bis / 16.04. 2009 
• Ordinul 62 / 24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale 
tranzactionate in România – MO 489 / 01.07.2008 
• Normativul P 118 – 1999 de siguranta la foc a constructiilor 
• Prescriptia tehnica ISCIR PT A1 – 2010 – Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau 
gazos cu puteri nominale � 400 kW – MO 513 bis / 
23.07.2010 
• Normele tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare si de  transport gaze naturale, 
aprobate prin decizia presedintelui ANRDGN nr. 1220 – 2006 – MO 960 bis / 29.11.2006 

 
DISTANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI 
DIFERITE INSTALATII, CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE 
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare 
cu gaze naturale NTPEE 2008 
Nr
. 
crt
. 

 
Instalatia, constructia sau 

obstacolul 

Distanta minima in [m] de la 
conducta de gaze din PE de: 

Distanta minima in [m] de la 
conducta 

de gaze din otel de: 
PJ PR PM PJ PR PM 

1  
Cladiri cu subsoluri sau 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 



 

 

 

 

  

 

143 

 

aliniamente de Terenuri 
susceptibile a fi onstruite 

2  
Cladiri fara subsoluri 

0.5 0.5 1 1.5 1.5 2 

3  
Canale pentru retele termice, 
canale pentru instalatii 
telefonice, televiziune etc. 

0.5 0.5 1 1.5 1.5 2 

4  
Conducte de canalizare 

1 1 1.5 1 1 1.5 

5  
Conducte de apa, cabluri 
electrice de forta, cabluri 
telefonice montate direct in 
sol, cabluri TV sau caminele 
acestor instalatii 

 
0.5 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

 
0.6 

 

 
0.6 

 

 
0.6 

 

6  
Camine pentru retele termice, 
telefonice si canalizare sau 
alte caminesubterane 

0.5 0.5 1 1 1 1 

7  
Copaci 

0,5  0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 

8  
Stâlpi 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
9 

 
Linii de cale ferata, exclusiv 
cele din 
statii, triaje si incinte 
industriale: 
• In rambleu 
• In debleu, la nivelul terenului 

 
 

1.5* 

 
 

1.5* 

 
 

1.5* 

 
 

2* 

 
 

2* 

 
 

2* 

Nota: Distantele exprimate in metri se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale  
conductelor si constructiile sau instalatiile subterane. 
*) De la piciorul taluzului 
**) Din axul linei de cale ferata 
 

Conductele, fitingurile si armaturile din PE se monteaza ingropat direct pamânt, adâncimea 
minima de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea retelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundatiilor cladirilor, 
pe trasee paralele cu acestea, pâna la distanta de 2 m de la cladire. 

Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20 m de calea 
ferata electrificata si/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau inalta tensiune. 
 
 DISTANTELE DE SECURITATE INTRE STATII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE – 
MASURARE SI DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII 
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare 
cu gaze naturale NTPEE 2008. 

NR. 
CRT 

Destinatiaconstructiilor 
invecinate 

Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate: 
pâna la 6.000 [m3/h] 6.000 … 30.000[m3/h] peste 

30.000 
[m3/h] 

Presiunea la intrare [bar] 
< 2 2….6 >6 <2 2…6 >6 <6 >6 

1 Cladiri industriale si 
depozite de materiale 
combustibile 
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- risc foarte ridicat de 
incendiu , asociat 
pericolului de incendiu 
- rezistenta redusa la 
foc 
- risc mediu sau redus 

de incendiu 

7 
 
 
7 
 

7* 

10 
 
 

10 
 

10 

12 
 
 

15 
 

12 

11 
 
 

12 
 

10 

13 
 
 

15 
 

12 

18 
 
 

20 
 

15 

22 
 
 

25 
 

20 

27 
 
 

30 
 

25 

2 Instalatii industriale in 
aer liber 

7 10 13 11 13 18 18 27 

3 Cladiri civile (inclusiv 
cele administrative de 
pe teritoriul unitatilor 
industriale) 
- rezistenta mare la foc 
- rezistenta mica la foc 

7* 
 
 
 
7 

10 
 
 
 

12 

12 
 
 
 

15 

10 
 
 
 

12 

12 
 
 
 

15 
 

15 
 
 
 

20 

20 
 
 
 

25 

25 
 
 
 

30 
 

4 Linii de cale ferata 
- curenta 
- de garaj 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

25 
20 

30 
25 

5 Marginea drumurilor 
carosabile 

4** 5 8 4 6 10 6 10 

6 Linii electrice de inalta 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

*) Statii de capacitate pâna la 1.000 m3 (si presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al cladirii 
invecinate cu conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri (ferestre, usi) pe o 
lungime care depaseste cu 5 m limitele statiei in ambele directii si pe o inaltime de 3 m deasupra statiei. 
**) Pentru posturile de reglare sau reglare – masurare de capacitate pâna la 250 m3/h si presiune de intrare 
< 2 bar, distanta minima este de 1,5 m. 

 
� Incalzirea 

Dezideratele privind asigurarea confortului locuitorilor, precum �i cele privind p�strarea 
mediului se pot asigura �i prin folosirea judicioas� a lemnului drept combustibil, randamentul cel 
mai ridicat la ora actual� fiind realizat prin folosirea înc�lzirii centrale care utilizeaz� ca surs� de 
energie termic� cazanele cu gazeificarea lemnului. 

Cazanele care folosesc acest sistem prezint� o serie de avantaje fat� de arderea lemnului 
în sistem clasic, cele mai importante fiind: 

• Sistem de injectie a aerului pentru combustie care asigur� arderea timp de 6-8 ore; 
• Utilizarea unui ventilator pentru injectia aerului permite ca, în momentul opririi aliment�rii 

cu energie electric� a ventilatorului, arderea s� se opreasc� �i temperatura s� scad�, evitându-se 
astfel pericolul fierberii apei în cazan �i al exploziei; 

• Posibilitatea mont�rii unei pompe de sigurant� alimentate de la un acumulator de 12 V 
care s� permit� circulatia apei la un debit redus o perioad� de timp pentru reducerea temperaturii 
din cazan prin transmiterea c�ldurii la instalatie; 

• Existenta la modelele mai moderne a unui panou de comand� care controleaz� 
temperatura apei din cazan, viteza ventilatorului �i pompa de înc�lzire; 

• Panoul de comand� prezint� un sistem de protectie electronic� la supraînc�lzire, astfel c� 
atunci când temperatura dep��e�te 94°C termostatul de sigurant� va întrerupe alimentarea cu 
energie electric� pentru panoul de comand� �i pompa va functiona în continuare pentru a 
transmite toat� c�ldura din cazan în instalatie; 

Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care folose�te drept combustibil 
peletele (peletii) de lemn rezultate din compactarea (sinterizarea) rumegu�ului �i a�chiilor de lemn. 

Este un sistem care, pe de o parte, g�se�te o utilizare rumegu�ului rezultat de la 
exploat�rile forestiere �i care, aruncat în râuri le-ar distruge fauna �i flora prin consumarea 
oxigenului �i, pe de alt� parte, evit� pericolul de explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a 
rumegu�ului în cazane. 
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În conformitate cu prevederile Normativului I 13 – 2002 pentru proiectarea �i executarea 
instalatiilor de înc�lzire central�, la centralele termice functionând pe combustibil solid se admite 
depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 mc. combustibil, într-un bunc�r metalic. 

Utilizarea combustibilului lichid prezint� avantajul puterii calorifice ridicate �i al depozit�rii 
unor cantit�ti pentru perioade mai lungi de timp. 

Alimentarea cu combustibili de calitate superioar�, reglarea corespunz�toare a sistemului 
arz�tor-cazan-co� �i chiar montarea unor filtre permit o reducere la minim a noxelor aeriene emise 
(în special eliminarea fumului). 

De asemenea, prin montarea rezervoarelor cu pereti dubli cu detectare de pierderi de 
combustibil sau montate în cuve un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat se 
poate elimina poluarea solului �i apei freatice cu produse petroliere. 

În conformitate cu prevederile Normativului I 13 – 2002, depozitele de combustibil lichid 
montate îngropat cu capacitatea de cel mult 30 mc. se pot amplasa f�r� restrictii de distant� fat� 
de constructii. Un rezervor de consum cu capacitate pân� la 10 mc. se poate monta într-o înc�pere 
adiacent� s�lii cazanelor, iar un rezervor de consum zilnic cu capacitate de max. 2 mc. se poate 
monta, respectând anumite conditii, în sala cazanelor. 

În cazul în care se dore�te, se poate realiza alimentarea cl�dirilor cu gaze petroliere 
lichefiate (GPL) în sistem mic-vrac care prezint� avantajul c� pot fi utilizate �i pentru prepararea 
hranei �i, de asemenea, instalatia de ardere poate fi trecut� u�or pe gaze naturale, moment în care 
rezervorul poate fi recuperat de c�tre firma care livreaz� GPL (BUTAN GAS ROMANIA, SHELL 
GAS etc.) f�r� a ap�rea problemele care apar la demontarea rezervoarelor de combustibil lichid, în 
primul rând cele de poluare a mediului �i de pericol de explozie. 

În conformitate cu prevederile Normativului I 31 – 1999 pentru proiectarea �i executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), distantele de amplasare între un 
recipient de stocare de 3000 litri (utilizat în mod curent) �i cl�diri de locuit este de 5,0 m �i, 
respectiv, 3,0 m fat� de limita de proprietate. 

În anexele de la RLU sunt indicate distantele minime de sigurant� dintre depozitele de GPL 
cu recipiente fixe supraterane �i principalele obiectivele învecinate în conformitate cu prevederile 
normativului I 31-1999. 

Este recomandabil ca în cl�dirile de utilitate public� s� se monteze centrale termice 
evitându-se astfel o multitudine de puncte de foc, unele în înc�peri cu aglomer�ri de persoane. În 
general, se vor monta centrale termice pe combustibil lichid, fiind cel mai u�or de utilizat în absenta 
gazelor naturale. 

În zonele de industrie nepoluant�, mic� industrie, spatii depozitare, logistic�, se 
recomand�, de asemenea, înc�lzirea central� putându-se utiliza drept combustibil, dup� 
posibilitate, peletii de lemn, combustibilul lichid �i/sau GPL, functie de posibilit�tile financiare ale 
investitorului, de agentul termic care trebuie / poate fi folosit, de programul zilnic / anual de 
functionare, de posibilitatea de colaborare cu alti utilizatori etc. 

Pentru sere ce mai indicat� solutie privind alimentarea cu c�ldur� �i ap� cald� tehnologic� 
o constituie utilizarea combustibilului lichid u�or (CLU), combustibil care poate fi stocat în cantit�tile 
necesare f�r� a-�i pierde calit�tile, are putere calorific� ridicat� �i poate înc�lzi rapid spatiile 
deservite, fapt important în cazul unor sc�deri bru�te de temperatur�, inclusiv prim�vara. 

Locuintele individuale pot fi înc�lzite individual cu sobe sau, în situatii deosebite, electric. 
Prepararea hranei se va face, ca �i pân� în prezent, cu butelii de aragaz sau în cazuri 

izolate, cu combustibil solid sau electric. 
La utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) trebuie tinut seama de faptul c�, 

pentru înc�lzire �i, eventual, prepararea hranei pot fi utilizat� energia solar� �i biogazul. Acestea 
trebuie dublate de surse clasice �i prev�zute cu sisteme de sigurant� cu functionare automat� 
pentru a preveni accidentele. 

Extinderea distributiei de gaze naturale va contribui la cre�terea confortului locuitorilor, dar 
�i a atractivit�tii zonei. 

Elementele anvelopei cl�dirii (opace �i vitrate) trebuie s� asigure respectarea prevederilor 
Metodologiei de calcul al performantei energetice a cl�dirilor Mc 001/1,2,3 – 2006 (completat� cu 
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prevederile Ordinului MDRT nr, 2513 din 22.11.2010), în conformitate cu Legea nr. 372 / 2005 
privind performanta energetic� a cl�dirilor. 

De asemenea, odat� cu montarea tâmpl�riei cu geam tip Termopan se recomand� 
montarea unor sisteme de ventilatie higroreglabile pentru asigurarea unei ventilatii naturale �i 
umidit�ti corespunz�toare conditiilor de confort (un aport minim de aer proasp�t �i o umiditate 
interioar� de 45…60%), cuplat cu sisteme de evacuare a aerului viciat de la buc�t�rii, b�i. 

Randamentul cazanelor utilizate pentru înc�lzirea central� utilizând hidrocarburi trebuie s� 
fie peste 92%, urmând a se acorda o atentie deosebit� realiz�rii unui ansamblu corect calculat �i 
executat arz�tor – cazan – co�. Co�ul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere 
al prevenirii incendiilor, respectiv izolat termic �i amplasat la distant� fat� de elementele 
combustibile ale cl�dirii, fiind etan� la gaze arse �i scântei. 

Instalatiile interioare �i retelele edilitare vor fi realizate cu materiale �i echipamente 
performante care s� asigure cerintele esentiale privind calitatea conform Legii calit�tii în constructii 
nr. 10/1995 (reformulate conform Legii 123 / 2007): rezistent� mecanic� �i stabilitate; securitate la 
incendiu; igien�, s�n�tate si mediu; siguranta în exploatare; protectia împotriva zgomotului; 
economia de energie si izolarea termic�; adaptare la utilizare (cerint� recomandat�). 

 
3.9.7. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

Utilizarea surselor regenerabile de energie are efecte deosebit de benefice nu numai prin 
cre�terea calit�tii aerului �i protejarea mediului natural (reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
ser�, stoparea t�ierilor arborilor, protejarea florei �i faunei), dar �i în plan economic �i social prin 
cre�terea securit�tii / independentei energetice, cre�terea gradului de ocupare a fortei de munc� �i 
dezvoltarea mediului de afaceri. 

Pentru perioada de început, utilizarea energiei solare se poate face pentru prepararea apei 
calde menajere în perioada de var�, urmând ca, pe m�sura acumul�rii experientei �i a aparitiei 
unor noi echipamente, s� se treac� la alte utiliz�ri: înc�lzirea spatiilor, producerea energiei 
electrice, procese tehnologice, mic� industrie. 

Prepararea apei calde menajere se poate realiza prin montarea de captatoare solare pe 
acoperi�ul cl�dirilor, în special a celor individuale. Instalatiile sunt total ecologice, sursa este 
practic inepuizabil� �i nu implic� echipamente de prelucrare sau transport a resurselor înainte de 
utilizare. 

O instalatie cu un singur panou solar de 1,8 x 1,5 m permite satisfacerea consumurilor de 
a.c.m. pentru 4 persoane în regim de conform mediu (50 litri/pers.zi) sau pentru 2 persoane în 
regim de confort ridicat (120 litri/pers.zi). Chiar dac� prepararea a.c.m. cu energie solar� este 
concentrat� cu prec�dere în perioada verii, este nevoie de o surs� suplimentar� de c�ldur�, fiind 
necesar� montarea unui boiler cu dubl� serpentin� racordat �i la o central� termic� clasic� sau la 
reteaua electric�. 

Colectoarele solare cu rezervor atmosferic exterior (100-200 litri), nepresurizate, sunt 
recomandate pentru activit�ti sezoniere, cabane �i case de vacant�. Cuplate cu un hidrofor, sunt 
solutia ideal� pentru zonele în care nu exist� retea public� de alimentare cu ap�. 

Colectoarele cu rezervor presurizat exterior (100-240 litri) functioneaz� la presiunea retelei 
publice de ap�, fiind recomandabile pentru prepararea apei calde menajere în tot timpul anului, 
fiind prev�zute cu o rezistent� electric� încorporat� comandat� printr-un microcomputer. 

Colectoarele care stocheaz� apa cald� într-un rezervor de acumulare amplasat în centrala 
termic� se utilizeaz� la instalatii mai complexe sau de capacit�ti mari. Montate în baterii, pot 
asigura apa cald� pentru pensiuni, hoteluri pe tot timpul anului (prin utilizarea unui agent termic de 
tip antigel �i prin racordarea boilerului �i la o surs� clasic� de energie termic�). 

În ceea ce prive�te utilizarea energiei fotovoltaice pentru iluminatul public, aceasta 
reprezint� o surs� de economii la bugetul Prim�riei �i un factor de confort �i sigurant� pentru 
locuitorii comunei. Un exemplu îl constituie montarea pe fiecare stâlp a unui panou fotovoltaic de 
60 Wp [pick = la vârf] care, conform prospectelor, pe timpul zilei produce energie electric� �i care, 
stocat� într-o baterie de 80 Ah, este folosit� dup� apusul soarelui pentru aprinderea unei l�mpi tip 
LED cu o putere de 8 W �i eficienta luminoas� de 13 lux. 
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Problema stoc�rii energiei acumulate este practic rezolvat� fiind folosite sistemele folosite 
la prepararea apei calde menajere prin sisteme clasice. 

Este de subliniat faptul c� sistemele de utilizare a energiei termice solare trebuie echipate 
cu instalatii aferente de automatizare pentru a putea valorifica cât mai deplin �i în conditii de 
sigurant� �i confort aceast� energie. 

Energia solar� poate fi utilizat� �i pentru producerea energiei electrice prin utilizarea 
celulelor fotovoltaice, solutie care prezint� un interes din ce în ce mai mare mai ales pentru 
utiliz�ri locale. Existenta unei game diversificate de panouri fotovoltaice care pot fi montate pe sol, 
pe acoperi� sau integrate în cl�dire (inclusiv cuplate cu izolatia hidrofug� a acoperi�ului), sc�derea 
continu� a pretului celulelor, precum �i cre�terea capacit�tii de stocare a energiei electrice în 
acumulatoare sunt premise foarte favorabile pentru ca acest tip de energie s� fie folosit nu doar ca 
reclam� pentru zone agroturistice ecologice, ci �i pentru asigurarea unor conditii decente de viat� 
�i educatie în zonele izolate, f�r� retele de alimentare cu energie electric� sau cu retele cu 
capacitate insuficient� sau cu fiabilitate redus�. Investitiile care s-ar face în linii electrice de medie 
�i joas� tensiune �i posturi de transformare s-ar putea face în sisteme fotovoltaice care s� fie date 
în custodia utilizatorilor care ar avea tot interesul s� le întretin� în bun� stare de functionare. 

Utilizarea biomasei are în component� inclusiv utilizarea pentru arderea a lemnului de foc 
�i a resturilor agricole, considerate o resurs� energetic� recuperabil�. În cadrul biomasei care 
poate fi folosit� pentru producerea c�ldurii se pot folosi a�chii de lemn, coaj� de copac, reziduuri 
de recoltare, rumegu�, reziduuri de t�iere, reziduuri de p�dure, coceni de porumb, tulpini de 
floarea soarelui, coji de seminte etc. O atentie special� trebuie acordat� rumegu�ul rezultat de la 
t�ierea �i fasonarea lemnului care poate fi sinterizat (compactat) astfel încât s� rezulte peletii 
(peletele) de lemn care pot fi utilizati pentru ardere în cazane speciale �i care prezint� avantajul 
lipsei pericolului de explozie pe care îl prezint� arderea rumegu�ului. Stocarea combustibilului �i 
alimentarea ritmic�, automat� a focarului sunt elemente care conduc la o functionare cu un grad 
sporit de sigurant� �i reducerea la minim a foc�ritului. 

În ceea ce prive�te realizarea unor statii centralizate de biogaz, în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 536 din 23 iunie 1996 al ministrului s�n�t�tii pentru aprobarea Normelor 
de igien� �i a recomand�rilor privind modul de viat� al populatiei (cu modific�rile ulterioare), 
distanta minim� de protectie sanitar� fat� de camere de tratare biotermic� a gunoaielor este de 
100 m. 

Biogazul produs poate fi utilizat numai pe loc (din cauza presiunii mici a gazului) �i numai 
într-o central� termic� prev�zut� cu aparatur� de sigurant� �i automatizare adecvat� �i nu poate fi 
folosit de alti utilizatori decât dac� este odorizat, ceea ce ar presupune o surs� de poluare 
suplimentar� în zon�. 

În înc�perile cu punctele de consum ale biogazului trebuie prev�zute detectoare automate 
de gaze care s� actioneze asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare 
cu biogaz. 

 
In ceea ce prive�te energia eolian�, pentru a fi rentabil� aceast� utilizare, trebuie ca viteza 

medie a vântului s� dep��easc� 3,5 m/s, (optim fiind ca viteza vântului s� fie cel putin egal� cu 4 
m/s), la nivelul standard de 10 metri deasupra solului (la care, de altfel, se fac m�sur�torile în 
cadrul statiilor meteorologice), viteze medii mai reduse ale vântului, respectiv sub 2 m/s f�când 
zonele respective neinteresante din punct de vedere eolian. 

 
Sursele regenerabile de energie trebuie încorporate unor sisteme hibride în 

concordant� cu structura anvelopei cl�dirilor �i cu caracteristicile disipative ale acesteia, cu modul 
de utilizare a energiei �i, de  asemenea, cu conditiile climatice ale zonei. Trebuie, de asemenea, c� 
pentru functionarea la vârful de  sarcin� �i în conditii de sigurant�, aceste sisteme trebuie montate 
în paralel cu surse clasice de energie �i prev�zute cu echipamente minime de automatizare pentru 
evitarea accidentelor, dar �i a disconfortului. 

Conectarea la Sistemul Energetic National a surselor generatoare de energie electric� 
(panouri fotovoltaice), dar �i conectarea direct� la consumatori, trebuie realizat� prin intermediul 
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unor retele inteligente (Smart Grid) care s� permit� transformarea parametrilor variabili ai energiei 
solare, respectiv eoliene la parametrii constanti, compatibili cu utilizatorii. 

Este tot mai evident c� teritoriile bine administrate, inclusiv sau mai ales la nivelul 
comunelor, pot juca un rol cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser�. Efortul colectiv al 
autorit�tilor locale �i investitorilor privati trebuie privit ca o oportunitate de a retehnologiza sistemul 
actual de producere a energiei prin introducerea de solutii adecvate care, transformate în investitii 
viitoare, vor asigura dezvoltarea economic� a t�rii pe baz� de energie durabil�. De asemenea, 
este necesar� valorificarea cât mai intens� �i deplin� a potentialului SRE �i, nu în ultimul rând, a 
tehnologiilor industriale cu eficient� energetic� înalt�.  

În acest context trebuie mentionat� crearea posibilit�tilor de a oferi spatiu public pentru 
instalarea de echipamente energetice locale de generare (în particular terenuri închiriate 
companiilor private care realizeaz� instalatii de producere a energiei electrice prin intermediul 
captatoarelor fotovoltaice). 

Se vor respecta în principal urm�toarele reglement�ri normative, lista lor nefiind limitativ�: 
• Ordinul ANRE nr. 49 / 2007 privind delimitarea zonelor de protectie �i de sigurant� 

aferente capacit�tilor energetice – MO 865 / 18.12.2007 
• Ordinului nr. 536 din 23 iunie 1996 al ministrului s�n�t�tii pentru aprobarea Normelor de 

igien� �i a recomand�rilor privind modul de viat� al populatiei – MO 140 / 3.07.1997 (actualizat). 
 

3.9.8. GOSPODARIE COMUNALA 

� Propuneri privind amenajarile pentru sortarea, colectarea, depozitarea si 
valorificarea deseurilor 

Pe teritoriul comunei exista puncte de colectare selectiva a deseurilor echipate cu 
containere de 1,1 mc pe, pe doua fluxuri : plastic si hartie/carton: 11 in Tichilesti si 2 in Albina.  

Nu sunt prevazute retele de canalizare a apelor uzate pe aceste platforme, pornindu-se de la 
premisa ca pubele în care se colecteaza deseurile sunt etanse si nu prezinta scurgeri de lichide 
care ar putea afecta nefavorabil mediul înconjurator. 

Mentionam ca platformele prevazute in PUG 2004, pentru spatiile de depozitare a 
deseurilor, vor fi redate agriculturii (de fapt nici nu erau folosite pentru destinatia stabilita), in 
concordanta cu  cerintele legislatiei de protectia mediului. Depozitarea deseurilor se va face 
centralizat, in conformitate cu proiectul: „ Sistem de Management Integrat al Deseurilor” – 
ROMAIRCONSULTING LTD. (Plan de investitii pe termen lung pentru judetul Braila) – 2008. 
Comuna Tichilesti este arondata zonei depozitului conform de deseuri din localitatea Muchea 
(Vadeni) 

 
Colectarea separata a deseurilor “speciale”: deseuri de echipamente electrice si electronice, 

deseuri din constructii si demolari, vehicule scoase din uz, namoluri de la statiile de epurare, se va 
organiza conform cu legislatia in vigoare. 

 
� In afara punctelor de colectare a deseurilor reciclabile nu sunt prevazute alte constructii 

si amenajari specifice. 
 
Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea �i administrarea servicului public de salubrizare a 
localit��ilor:  
• Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localit��ilor ;  
• Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;  
• Ordinul comun al Ministerului Mediului �i Gospod�ririi Apelor �i Ministerului Integr�rii Europene nr. 

1364/1499 pentru aprobarea Planurilor regionale de gestionare a de�eurilor ;  
• Ordinul Ministrului Mediului �i Dezvolt�rii Durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor regionale �i jude�ene de gestionare a de�eurilor ;  
• Ordinul Ministerului Mediului �i Gospodãririi Apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localit��ilor 

izolate care pot depozita de�eurile municipale în acele depozite cu condi�ia sã îndeplineasc� unele din 
prevederile HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea de�eurilor ;  
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• Hotararea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea de�eurilor ;  
• Ordonan�a de Urgen�ã nr. 196/2005 aprobatã �i modificatã de Legea nr.105/25.04.2006 privind Fondul 

de Mediu;  
• Hot�rârea nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea de�eurilor ;  
• Ordinul MMGA �i al Ministerului Agriculturii, P�durilor �i Dezvolt�rii Rurale nr. 344/708/ 2004 privind 

aprobarea normelor tehnice pentru protec�ia mediului, �i în particular, a solului, când nãmolul provenit 
de la sta�iile de epurare este folosit în agriculturã;  

• Hotararea Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;  
• Hotararea Guvernului Nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor �i acumulatorilor �i al 

de�eurilor de baterii �i acumulatori;  
• HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ;  
• Hot�rârea nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor �i a de�eurilor de ambalaje , 

modificat� �i completat�;  
• Hot�rârea nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei na�ionale de gestionare a 

de�eurilor �i a Planului na�ional de gestionare a de�eurilor ;  
• Hot�rârea nr. 1037 /2010 privind de�eurile de echipamente electrice �i electronice;  
• Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;  
• Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;  
• Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 

localitatilor;  
• Ordinul nr.112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localitatilor;  
 
Planuri privind gestionarea deseurilor: 

•  Planul Regional de Gestionare a Deseurilor 
•  Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor (aprobat prin HCJ Braila nr. 26/2009) 
• Planul de investitii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 “Managementul integrat  

al  deseurilor in judetul Braila” - Master Plan(aprobat prin HCJ Braila nr. 95/2009) 
  
 
3.10. PROTECTIA MEDIULUI- propuneri pentru îmbun�t��irea calit��ii mediului în contextul 
noului Plan Urbanistic General al comunei Tichilesti   
 
3.10.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare majora (emisii, desecari, etc.) / 
Epurarea si preepurarea apelor uzate 

Sensul dezvolt�rii durabile al a�ez�rilor umane îl constituie asigurarea unui mediu s�n�tos 
�i coerent sub raport func�ional �i cultural, la nivelul localit��ilor urbane �i rurale, precum �i al re�elei 
de localit��i în teritoriu, în condi�iile p�str�rii echilibrului fa�� de complexul de resurse ale capitalului 
natural.  

Responsabilitatea pentru calitatea mediului în zone urbane �i pentru luarea m�surilor 
necesare remedierii sau îmbun�t��irii calit��ii acestui mediu revine autorit��ilor locale.  

Analiza situa�iei existente a cadrului natural al comunei Tichilesti a condus la eviden�ierea 
disfunc�ionalit��ilor existente la momentul actual, cauzate de factori naturali a c�ror ac�iune este 
accentuat� pe un fond antropizat. În acest context se pot propune unele m�suri de prevenire �i 
diminuare a riscurilor naturale - geomorfologice �i hidrologice, m�suri de conservare, protejare �i 
reabilitare a condi�iilor de mediu, în vederea unei valorific�ri echilibrate �i durabile a poten�ialului 
natural. Pentru a se reduce efectele polu�rii se vor avea în vedere respectarea normelor în vigoare 
privind regimul de�eurilor, emisiilor �i devers�rilor de substante poluante în mediul înconjur�tor. 

În ceea ce prive�te diminuarea surselor de poluare a apelor se vor respecta revederile G.H. 
Nr.352/2005 care modific� �i completez� H.G. NR.188/2002 - NTPA 002 privind conditiile de 
evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare a localit�tilor �i direct în statiile de epurare �i 
limitele admise conform normelor �i legilor în vigoare. 



 

 

 

 

  

 

150 

 

Valorile limit� pentru apele subterane vor respecta valorile admise conform legii 458/2002 – 
privind calitatea apei potabile modificat� �i completat� prin legea Nr.311/2004. 

Valorile concentratilor agentilor poluanti specifice activit�tilor desf��urate pe raza localit�tii, 
prezenti în solul terenurilor nu vor dep��i limitele prev�zute în ordinl MAPPM 756/1997. 

Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot în apropierea unit�tilor economice productive s� 
respecte STAS10009/1988, respectiv 65 Db. 

Emisiile în sol vor respecta valorile limit� de emisie stabilite de legislatia în vigoare. 
 

� Obiective �i m�suri privind reducerea polu�rii apei  
Apa din pânza freatic� a fost afectat� în decursul timpului de depunerile de de�euri 

depozitate haotic, inclusiv de�eurile de la cre�terea animalelor, de asemenea, lipsa unui sistem de 
colectare �i epurare a apelor menajere de la populatie a condus la infiltratii în acest strat acvifer 
f�cându-l nepotabil. 

Principalele m�suri ce vizeaz� îmbun�t�tirea calit�tii apelor sunt urm�toarele: 
- Colectarea selectiv� a de�eurilor menajere 
- Colectarea separat� a de�eurilor provenite de la cre�terea animalelor (gunoi de grajd), 

depozitarea pe o platform� special amenajat� �i transformarea acestuia în compost, ce poate fi 
folosit ca îngr���mânt natural. 

-Una dintre cele mai importante m�suri de reducerea a polu�rii apelor o reprezint� 
realizarea �i punerea în func�iune a sta�iei de epurare a apelor uzate, lucru care se va realiza în 
anii urm�tori, atât pentru sta�ia de epurare aferent� comunei, cât �i pentru sta�iile de epurare ale 
agen�ilor economici; de asemenea, realizarea sistemului de canalizare in localitate. 
 

� Obiective �i m�suri pentru gestionarea calit��ii aerului  
Principalul factor poluant al aerului de pe teritoriul comunei Tichilesti este reprezentat de 

noxele produse de circulatia rutier�, atât de cea de tranzit, cât �i cea local�. Emisia admisibil� de 
gaze auto dup� normele europene ECO 15-40 este urm�toarea CO(g/km)= 15-27; Hc + 
NO2(g/km) =5,8-8,7. 

Influenta acestora este perceput� pe o adâncime mic� de 10-20 m în zona de locuinte. 
La îmbun�t�tirea calit�tii aerului ambiental pot contribui: 
- calitate sistemului de rulaj al drumurilor 
- plantari ale terenurilor degradate, dar �i realizarea unor perdele verzi de protectie pe 

marginea strazilor; 
- reducerea emisiilor de la sistemele de înc�lzire individuale prin utilizarea gazelor naturale 

drept combustibil;  
- con�tientizarea conducerilor unit��ilor poluatoare în vederea automonitoriz�rii emisiilor;  
- asigurarea controlului emisiilor la sursele industriale �i instalarea de echipamente de 

depoluare la toate sursele cu impact major.  
 

� Obiective privind reducerea zgomotului si a vibratiilor 
Nivelul de zgomot este acceptabil �i nu dep��e�te limitele impuse prin lege.  
Pentru a reduce nivelul de zgomot de la diferite surse situate în vecin�tatea zonelor locuite, 

se impun urm�toarele obiective �i m�suri:  
- elaborarea unor m�suri de diminuare a zgomotului din traficul auto prin limit�ri de vitez�;  
- eliberarea de certificate de urbanism în zona locuit� numai pentru unit��i negeneratoare 

de zgomot;  
- repararea drumurilor pentru fluidizarea traficului auto;  
- folosirea de panouri fonoabsorbante (in cazul in care se constata valori mari ale 

zgomotului).  
-deoarece multe autovehicule au un grad mare de uzur�, fiind importante surse de zgomot 

�i vibra�ii este necesar� o verificare permanent� a st�rii tehnice a acestora �i admiterea lor în 
circula�ie numai în cazul când îndeplinesc toate condi�iile de func�ionare.  
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� Obiective si masuri pentru reducerea poluarii solului 

Prinicpalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de depozitarea haotic� a 
de�eurilor, gunoaielor de grajd, lipsei unei sistem de colectare �i epurare a apelor uzate menajere, 
de folosirea în exces pân� în anul 1989 a îngr���minteleor chimice, pesticidelor �i ierbicidelor ce 
pot conduce la infiltratii în sol �i apele subterane. 

M�surile �i solutiile propuse în cadrul PUG vizeaz� urm�toarele aspecte: 
- Colectarea selectiv� a de�eurilor menajere. 
- Colectarea separat� a de�eurilor provenite de la cre�terea animalelor (gunoi de grajd), 

depozitarea lor pe o platform� special amenajat� �i transformarea acestuia în compost, ce poate fi 
folosit ca îngr���mânt natural. 

- Realizarea sistemului de canalizare �i epurare a apelor uzate menajere. 
- Ierbicidele, pesticidele �i îngr���mintele chimice, inclusiv gunoiul de grajd, vor fi folosite în 

cantit�tile ce vor rezulta în urma unor studii OJSPA. 
 

3.10.2. Depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale 
� Obiective �i m�suri pentru gestionarea de�eurilor menajere 

Îmbun�t��irea calit��ii vie�ii în mediul urban �i rural presupune �i o strategie de gestionare a 
de�eurilor conform normelor europene, care s� presupun� un grad ridicat de reciclare �i 
valorificare a de�eurilor, dar �i cre�terea con�tiintei cet��eanului pentru protejarea spa�iului în care 
tr�ie�te.  

 
Principalele obiective ale PJGD Braila sunt: 

� Depozitarea deseurilor în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul gestionarii 
deseurilor în scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului; 

� Extinderea colectarii selective a deseurilor în vederea recuperarii materialelor ce pot fi 
valorificate; colectarea selectiv� a de�eurilor menajere prin înfiintarea unor puncte pe 
teritoriul localit�tii pentru colectarea ambalajelor în vederea valorific�rii acestora; 

� Închiderea actualelor spatii de depozitare din mediul rural si urban care nu îndeplinesc 
cerintele legislatiei de protectia mediului; 

� Realizarea unor facilitati de depozitare temporara a deseurilor pentru eficientizarea 
transportului acestora; 

� Colectarea separat� a de�eurilor provenite de la cre�terea animalelor (gunoi de grajd) �i a 
de�eurilor verzi, depozitarea pe o platform� special amenajat� �i transformarea acestuia în 
compost, ce poate fi folosit ca îngr���mânt natural. 

Schema de management pentru zona 1 Braila 
 



 

 

 

 

  

 

152 

 

 
 

� Obiective �i m�suri pentru gestionarea de�eurilor industriale 
În ceea ce prive�te substantele periculoase �i toxice, deseurile industriale, se recomand�: 
� monitorizarea la nivelul agentilor economici prin intermediul fi�elor de magazie, verificarea 

modului de depozitare �i manipulare, precum �i instruirea personalului care are acces la 
acestea; 

� toate echipamentele �i instalatiile utilizate în desf��urarea activit�tii societ�tilor productive, 
a caror avarie sau functionare necorespunz�toare ar putea conduce la un impact negativ 
asupra mediului, vor fi întretinute în conditii optime de lucru.  

� crearea facilitatilor necesare colectarii separate a deseurilor “speciale”: deseuri de 
echipamente electrice si electronice, deseuri din constructii si demolari, vehicule scoase din 
uz, namoluri de la statiile de epurare; 

� de�eurile transportate pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o 
societate autorizat� pentru astfel de activit�ti cu de�euri; de�eurile trebuie transportate doar 
de la locul producerii lor la amplasamentul de recuperare/eliminare far� a afecta în sens 
negativ mediul �i în conformitate cu legislatia �i protocoalele nationale; transportul 
de�eurilor se va face conform Ordinului Comun 2/211/118/2004; 
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3.10.3 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri si taluzuri, plantari de zone 
verzi, etc. 

� Masuri privind stoparea de�ertific�rii 
Se apreciaz�, c� în prezent în Rom�nia seceta �i fenomenul de�ertific�rii sunt unii dintre 

factorii cei mai importan�i care afecteaz� starea de calitate a solurilor. De�ertificarea este un 
fenomen foarte complex, integrat, care afecteaz� clima, solurile, flora, fauna �i omul. De�ertificarea 
este rezultatul a doi factori principali: seceta puternic�, prelungit� �i supraexploatarea de c�tre om 
a terenurilor din zone deja aride.  

Conven�ia Na�iunilor Unite pentru combaterea de�ertific�rii din 1994, a definit de�ertificarea 
ca “un proces complex de degradare a terenurilor din zonele aride, semiaride �i subumede, 
datorit� diver�ilor factori, printre care schimb�rile climatice �i activit��ile umane”.  

Procesele principale de degradare care contribuie la dezvoltarea de�ertific�rii sunt 
distrugerea covorului vegetal prin supraexploatare �i defri�are, eroziunea solului prin ap� sau vânt, 
deteriorarea structurii, compactarea, formarea crustei, sc�derea porozit��ii �i a permeabilit��ii, 
salinizarea, poluarea, la care se adaug� diminuarea drastic� a resurselor de ap�.  

Extinderea de�ertific�rii este indisolubil asociat� cu seceta, care de regul� o precede, astfel 
c� poate s� apar� �i în regiuni care nu sunt vecine pustiurilor, dar sunt afectate de secete 
prelungite. În teritoriu, de�ertificarea este precedat� de reducerea suprafe�elor acoperite cu 
vegeta�ie, intensificarea sever� a eroziunii prin ap� �i vânt, crustificarea �i compactarea solului, 
s�r�cirea drastic� a solurilor în materie organic� �i elemente nutritive, cre�terea frecvent� a duratei 
�i a intensific�rii perioadelor de secet�, cre�terea progresiv� a înc�lzirii atmosferei.  

Aceste fenomene au, evident, consecin�e dezastruoase asupra mediului, economiei �i 
societ��ii.  

În România, problema secetei �i de�ertific�rii s-a bucurat de o anumit� aten�ie în cercetare 
prin programul de combatere a secetei coordonat de A.S.A.S. (Canarache, 2000) sau cele privind 
“Strategia na�ional�” �i respectiv „Programul de ac�iune privind combaterea secetei, a de�ertific�rii 
�i degrad�rii terenurilor” coordonate de I.C.A.S. sub egida Ministerului Apelor, P�durilor �i 
Protec�iei Mediului, elaborate în anul 2000.  

Pentru a atenua sau chiar contracara influen�a factorilor restrictivi �i a preveni tendin�ele de 
evolu�ie negativ� a resurselor de sol-teren este necesar� aplicarea unor m�suri �i lucr�ri cu 
caracter preventiv sau ameliorativ care s� men�in� �i s� creasc� func�ionalitatea ecosistemelor 
terestre �i geosistemelor continentale �i îndeosebi productivitatea �i biodiversitatea.  

Prin aceasta se realizeaz� o restaurare ecologic� ce poate lua diferite aspecte, de la o 
simpl� redresare sau reconstituire ecologic� a func�iilor solului în ecosistem, la o ameliorare 
ecologic� ce duce la îmbun�t��irea func�iilor naturale în ecosistemul terestru sau chiar la o 
reconstruc�ie ecologic�, prin refacerea complet� a solului �i instalarea unor biogeneze diferite de 
cele ini�iale.  

Principalele masuri de protectie �i ameliorare a solurilor în România sunt:  
- împ�durirea terenurilor degradate prin eroziune �i poluare intensiv�;  
- amendarea p��unilor naturale;  
- valorificarea terenurilor agricole abandonate;  
- reabilitarea lucr�rilor de amenajare antierozional� �i extinderea acestora pentru 

asigurarea protec�iei întregii suprafe�e cu risc de eroziune;  
- reducerea suprafe�elor cu culturi de pr��itoare pe versan�i;  
- reabilitarea �I modernizarea amenaj�rilor pentru iriga�ii;  
- modernizarea lucr�rilor de îndiguire �i desec�ri �i extinderea acestora în ariile afectate de 

exces de umiditate �i desec�ri;  
-extinderea lucr�rilor de ameliorare a solurilor nisipoase;  
- corectarea reac�iei chimice prin amendamente cu calciu;  
- refacerea rezervei de materie organic� din sol, mai ales pe terenurile arabile;  
- reducerea polu�rii cu substan�e chimice, cu de�euri, reziduuri lichide, n�moluri,etc. ;  
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- retehnologizarea exploat�rilor petroliere, modernizarea tehnologiilor de haldare a 
de�eurilor �i reziduurilor solide, inclusiv al reconstruc�iei ecologice al înveli�ului de sol;  

- infiin�area de perdele forestiere de protec�ie în zonele semiaride;  
- executarea de lucr�ri de consolidare a terenurilor în pant� �i de combatere a toren�ilor, 

sus�inute cu planta�ii forestiere.  
Pentru restaurarea calit��ii solurilor agricole �i reconstruc�ia ecologic� a ternurilor 

degradate, bazate pe studii complexe prealabile este necesar un efort financiar. 
 

� Diminuarea riscurilor geomorfologice  
Riscul geomorfologic este cauzat de agen�ii externi (înghe�ul/dezghe�ul, apa din precipita�ii) 

a c�ror ac�iune prin procese geomorfologice actuale este exacerbat� în contextul favorabilit��ii 
substratului geologic �i al utiliz�rii actuale a terenurilor.  

M�suri de diminuare a efectelor negative ale proceselor geomorfologice actuale: 
- executarea de lucr�ri agrotehnice, care s� transforme scurgerea liniar� în nonliniar�;  
- colectarea eficient� a apelor de suprafa�� prin lucr�ri agrotehnice �i hidrotehnice;  
- îmbun�t��irea drenajului natural al substratului prin lucr�ri hidroameliorative, 

pedoameliorative (nivelare, terasare); recomand�m planta�ii pomicole noi sau împ�duriri; plantarea 
unei vegeta�ii forestiere sau ierboase care prin consum �i evapotranspira�ie s� elimine 
supraumezeala; îns�mân�area cu specii cu talie mic� �i medie, care s� compactizeze covorul 
vegetal ierbos �i s� reduc� eroziunea în suprafa�� �i eroziunea liniar�;  

- interzicerea execut�rii ar�turilor conform liniei de pant� �i reconsiderarea agrotehnicilor de 
lucru;  

- interzicerea defri��rilor în scopuri edilitare.  
 

� Prevenirea �i diminuarea fenomenelor de risc hidrologic   
Recomand�rile noastre vizeaz� diminuarea riscului generat de procese hidrodinamice 

sta�ionare cât �i de cele active:  
- eliminarea excesului de ap� de la nivelul podurilor de teras� �i în lunci, acolo unde este 

posibil, prin plantarea unei vegeta�ii forestiere sau ierboase care prin consum �i evapotranspira�ie 
s� elimine supraumezeala;  

- executarea de canale de drenaj a suprafe�elor plane cu exces de umiditate �i reabilitarea 
celor existente;  

- realizarea de drenaje de adânc, lucr�ri hidroameliorative de colectare �i drenaj subteran 
(pu�uri, conducte subterane orizontale) care s� elimine surplusul subteran de umezeal�;  

- realizarea unor parcuri - z�voaie care s� exploateze �i s� redistribuie surplusul de ap� din 
lunci �i care s� aib� �i rolul unui culoar verde;  

- optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canaliz�rii în func�ie de valoarea 
asigurat� a ploii la care se adaug� consumul menajer �i industrial;  

- realizarea de canale marginale �i sisteme de canalizare de suprafa�� (�an�uri, rigole), mai 
ales pentru str�zile aflate în pant�, care s� asigure transferul surplusului de debit spre colectori 
naturali sau spre canale colectoare subterane;  

- realizarea unor amenaj�ri pomicole sau forestiere pentru re�inerea �i transferul întârziat al 
cantit��ilor de precipita�ii; 

- interzicerea amplas�rii construc�iilor în zona de lunc� inundabil�; 
 
3.10.4. Organizarea sistemelor de spatii verzi  

� Bilantul suprafetelor amenajate ca spatii verzi  
Zona verde reprezint� o condi�ie indispensabil� a vie�ii urbane normale,  avand în primul 

rând un rol estetic, dar au �i rol în regularizarea umidit��ii aerului �i temperaturii. Din aceste motive, 
autorit��ile locale au ca obiective extinderea �i reabilitarea spa�iilor verzi.  

Conform Ordonan�ei de Urgen�� nr. 114 din 17/10/2007 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 195/2005 privind protec�ia mediului, autorit��ile 
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administra�iei publice locale au obliga�ia de a asigura din terenul intravilan o suprafa�� de spa�iu 
verde de minimum 26 m2/locuitor, pân� la data de 31 decembrie 2013.  

 
Fata de cele prezentate anterior, se realizeaza un Bilant al suprafetelor amenajate ca 

spatii verzi , dupa cum urmeaza: 
 
a- terenul de sport din satul Tichilesti – 1,00 ha; - intra in bilantul general la pozitia  SPATII 

VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE; 
b-  zonele plantate de protectie sanitara a locuintelor,  in jurul cimitirelor (perimetral 50m 

latime, acolo unde nu sunt inca construite locuinte pe loturi) - 3,30 ha; - intra in bilantul general la 
pozitia  SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE; 

c- spatiile verzi aferente dot�riilor publice (de folosinta specializata) ce vor fi întretinute �i 
reamenjate - 10% din suprafata ocupata de 25,73 ha conform bilant general- pozitia INSTITUTII SI 
SERVICII DE INTERES PUBLIC; 10% x 25,73 ha= 2,57 ha; 

d. spatii verzi aferente unitatilor industriale, depozitari, unitati agricole: - 20% din suprafata 
ocupata de 100,33 ha conform bilant general - UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, UNITATI 
AGROZOOTEHNICE;  20% x 100,33 ha= 20,07 ha; 

e- fasiile plantate publice de-a lungul DJ 212- prin sat Tichilesti (2 x 2550m lungime; 
suprafata spatii verzi = 0,23 ha)si DN 21-prin sat Albina(2 x 1000m lungime; suprafata spatii verzi 
= 0,10 ha), astfel: 0,23ha+0,10 ha= 0,33 ha; 

 
 Se poate realiza astfel, o suprafata de spatii verzi totala de: 27,27 ha, care raportate la 

3790 locuitori,  dau o rezultanta de 71,95 mp. pe locuitor, superior normelor in vigoare. 
 
Suprafetele de spatii verzi aferente dot�riilor publice (de folosinta specializata) precum si 

unitatilor productive industriale, agricole, servicii sunt in conformitate cu HGR 525. 
De asemenea, se vor asigura spatii verzi publice si de-a lungul strazilor, acolo unde 

prospectul permite. 
Este de mentionat si aportul calitativ privind factorii de mediu, prin vecinatatea 

padurii din extravilan, pe malul fluviului Dunarea, precum si in Insula Calia.  De asemenea, 
prin PUG se propune o zona verde de agrement in extravilan, in imediata vecinatate a 
Dunarii. 

 
� Recomand�rile privind amenajarea eco - func�ional� a spa�iilor verzi sunt in 

concordanta cu normele interna�ionale privind îmbun�t��irea suprafe�elor de spa�ii verzi; în viitor 
Consiliul Local trebuie s� acorde un loc aparte pentru:  

-m�rirea suprafe�elor de spa�ii verzi; 
- locuri de joac� pentru copii; 
-eliminarea diletantismului în proiectarea, execu�ia �i între�inerea spa�iilor verzi;  
-se vor realiza plantatii in zonele cu terenuri degradate;  
-fa�� de zona de unitati productive se vor realiza spatii de protectie de minim 15 m latime;  
-prioritar� este prezervarea speciilor �i a asocia�iilor vegetale ce rezist� în zonele intens 

poluate;  
-utilizarea principiilor ecologiei �i tehnicilor reconstruc�iei logice ca un component de seam� 

în amenaj�rile peisagere;  
- educa�ia popula�iei pentru mediu care trebuie s� cuprind� �i elemente de arhitectur� 

peisager� �i de comportament în spa�iul în care tr�im zilnic.  
- integritatea �i structura p�durii care se cer men�inute la un nivel cât mai mare de 

naturalitate.  
- principiile moderne de gestionare �i management ecologic care impun crearea unei re�ele 

de coridoare verzi de leg�tur�. 
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3.10.5. Delimitarea orientativa a zonelor protejate si restrictiile generale pentru conservarea 
patrimoniului natural si construit 

O parte din teritoriul administrativ al comunei Tichilesti din jude�ul Braila se afl� in aria de 
protec�ie special� Parcul Natural Balta Mica a Brailei. O suprafata foarte mica din UAT Tichilesti 
este ocupata in partea de nord-est de situl de importanta comunitara ROSCI 0307- Lacul Sarat. 

Ca vulnerabilitate, situarea pe cursul inferior  al Dun�rii în segmentul navigabil fluvial �i în 
apropiere de cel navigabil maritim, în vecin�tatea municipiului Br�ila cu dezvoltare economic� �i 
social� relativ important� în regiune �i principal� în jude�, precum �i dinamismul dezvolt�rii 
teritoriilor periurbane ale Br�ilei creaz� presiuni antropice mari asupra acestei arii din patrimoniul 
natural na�ional �i european. De asemenea, exista amenin��ri permanente asupra zonei prin 
tenta�ia braconajului �i men�inerea unei atitudini nerespectuoase fa�� de mediul natural.  

Schimb�rile climatice si modificrea regimului hidrologic sunt doi factori abiotici majori, care în 
BmB actioneaz� de regul� combinat, fapt ce determin� ca actiunile de reconstructie ecologic� si 
reabilitare ecologic� s� fie nu numai necesare ci si oportune. 

Pentru mentinerea într-o stare bun� de conservare a peisajelor naturale din parc este nevoie 
s� se stabileasc� m�suri de conservare care s� limiteze interventia antropic�, f�r� a supune 
peisajele la diverse impulsuri exterioare. Este imperios necesar ca orice interventie desf�surat� pe 
teritoriul parcului s� nu implice modificarea peisajului si s� respecte toate caracteristicile acestuia. 

 
3.10.6. Zonele propuse pentru refacere peisagistica si reabilitare urbana 

 
� Raportul natural – antropic reliefat în tipologia peisajului  

În cea mai mare parte a teritoriului administrativ, mai ales în intravilan, elementele de 
naturalitate se afl� în acord sau într-o rela�ie neutr� cu spa�iul construit.  

Pentru spa�iul extravilan sunt vizate în special arealele degradate de procese 
geomorfologice actuale unde propunem extinderea suprafe�elor forestiere existente sau chiar 
înfiin�area unor noi suprafe�e sub forma unor cordoane orientate vest-est (în cazul teraselor), cu rol 
de protec�ie antierozional�, dar �i cu rol peisagistic. 

In cazul in care va exista in viitor o dinamica puternica a numarului de unitati productive, se 
vor lua in considerare  unele m�suri de izolare ”verde” cu perdele forestiere de protec�ie care s� se 
desf��oare în lungul c�ilor de comunica�ie, precum �i alternarea unit��ilor productive cu zone verzi 
care s� confere acestora o ambian�� natural�, �tiut fiind faptul c� 1 m liniar de spa�iu verde reduce 
pulberile cu cca. 30% �i zgomotul cu cca. 8-10 dB.  

�inând seama de evolu�iile tehnicilor de produc�ie agricol�, industrial� �i de politicile în 
materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructur�, precum �i de schimb�rile 
economice la nivel regional �i na�ional, care continu� în multe cazuri s� accelereze transformarea 
peisajelor naturale sau seminaturale în peisaje antropice, se impune o îmbinare armonioas� a 
celor dou� categorii, astfel încât s� r�spund� voin�ei publice de a se bucura de o calitate crescut� 
a peisajelor. Acesta este un element esen�ial al bun�st�rii sociale �i individuale �i protec�ia, 
managementul �i amenajarea acestuia implic� drepturi �i responsabilit��i pentru fiecare. 

 
� Suprafe�e propuse ca arii naturale cu specii cu valoare deosebit�  

Nu sunt propuneri. 
 

3.10.7. Concluzii – prioritati si propuneri 
 

� Strategia de amenajare �i dezvoltare a spa�iului. Etape �i obiective care 
vizeaz� cadrul natural  

 Analiza situa�iei existente a reliefat pe de o parte cele mai mari oportunit��i legate de 
componentele naturale ale teritoriului, care se constituie în elemente de favorabilitate ale 
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dezvolt�rii, iar pe de alt� parte disfunc�ionalit��ile legate de fiecate component� natural� în parte. 
Eviden�ierea acestor elemente pozitive si negative constituie un atu în evolu�ia teritorial� �i oblig� 
la fixarea unor priorit��i în dezvoltarea viitoare a spa�iului.  

Obiectivul general care deriv� din parcurgerea etapei diagnostic �i care trebuie urm�rit în 
planul urbanistic general îl constituie valorificarea durabil� a poten�ialului natural �i 
conservarea, reabilitarea �i protec�ia componentelor mediului natural, în contextul cre�terii 
economice echilibrate �i al expansiunii edilitare.  

 
În vederea realiz�rii acestui obiectiv este necesar� elaborarea unei strategii care s� 

vizeze urm�toarele direc�ii de dezvoltare:  
- reducerea impactului fenomenelor de risc natural asupra teritoriului; 
- ameliorarea sau eliminarea riscurilor antropice asupra mediului;   
- conservarea �i protec�ia mediului în contextul cre�terii economice �i edilitare;  
- valorificarea resurselor naturale;  
- optimizarea func�iilor urbane �i îmbun�t��irea raportului dintre func�iile economice �i 

componentele cadrului natural.  
Strategia de amenajare a teritoriului urban este orientat� spre satisfacerea cerin�elor de 

amenajare a unei structuri urbane proprii teritoriului administrativ al comunei Tichilesti. 
 
� Propuneri pentru reducerea �i controlul polu�rii pe teritoriul administrativ al 

Comunei Tichilesti  
De�i nivelul concentra�iei diverselor noxe în mediu nu dep��e�te semnificativ concentra�ia 

maxim� admis� reglementat� prin standardele de mediu (conform Ordinului nr. 1268/2008), 
prezen�a diverselor categorii de agen�i poluan�i genereaz� la nivel mai mult sau mai pu�in localizat, 
disconfort care afecteaz� popula�ia rezident�.  

M�surile propuse pentru eliminarea acestuia sunt:   
- monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibra�ii, emisii de gaze) atat pe DN 21, DJ 212, 

cat �i pe alte artere de importan�� mai redus�; 
- monitorizarea emisiilor de la unitatile productive în concordanta cu datele din autoriza�iile 

de mediu emise, pentru a urm�ri eventuale valori de poluare cumulativ�; 
- monitorizarea metalelor grele �i a altor substan�e poten�ial periculoase din sol, în scopul 

evit�rii polu�rii pânzei freatice, precum �i monitorizarea periodic� a pânzei freatice pe teritoriul 
comunei; 

- stabilirea corect� �i monitorizarea atent� a emisiilor cu caracter poluant provenite de la 
unitatile zootehnice, cu impact nu doar asupra mediului, ci �i asupra posibilit��ilor de locuire a 
zonei; 

- monitorizarea firmelor care gestioneaz� de�eurile menajere, pentru a urm�ri modul de 
depozitare dup� recoltarea de la consumatorii casnici �i industriali; 

- monitorizarea atent� a colect�rii de de�euri periculoase, daca este cazul, precum �i modul 
lor de transport pe teritoriul comunei ; 

- controlarea, supravegherea �i împiedicarea depozit�rilor de de�euri menajere ilegale; 
- in viitor, dupa realizarea statiei de epurare, monitorizarea efluen�ilor proveni�i de la sta�iile 

de epurare ale unitatilor productive de pe raza comunei, pentru a se urm�ri respectarea 
normativelor tehnice de protec�ia apelor; în plus vor trebui monitorizate acumul�rile de substan�e 
evacuate în canalizare sau re�ea hidrografic� de la unitati productive cu activit��i similare situate în 
acele�i areale, în scopul anticip�rii unor polu�ri cumulate, care ar pune în pericol func�ionarea 
sta�iei de epurare; 

- monitorizarea func�ion�rii sta�iei de epurare a apelor uzate menajere, pentru a se observa 
raportul dintre capacitatea de epurare a sta�iei �i volumele �i înc�rc�rile cu substan�� organic� 
emise de comun�, dup� punerea în func�iune;  

- stabilirea, prin autoriza�ia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de emisie în 
mediu a poluan�ilor pe baza func�iei tehnice de transformare limite de emisie – concentra�ie 
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maxim� admisibil� în mediu (reglementat� prin standardele de mediu), �inându-se seama de eco-
bilan�urile zonei – efectul cumulativ �i sinergic al poluan�ilor. 

 
� M�suri de interventie ce se impun pentru protectia mediului: 
� Limitarea extinderii zonei construite pe terenuri aflate în zonele de protectie fat� de retelele 

tehnico-edilitare, sau în zonele lipsite de infrastructura edilitar�, far� asigurarea echip�rii 
corespunz�toare conform legilor �i normelor în vigoare; 

� Reglement�ri în utilizarea terenului pentru potentiale surse de poluare, care s� respecte 
distantele normate de protectie �i evitarea amplas�rii unor functiuni ce pot genera - sau pot 
fi generatoare de poluare; 

� M�rirea suprafetelor zonelor verzi prin realizarea de noi zone ce pot fi relationate cu 
functiuni de agrement �i recreere, precum si prin reabilitarea spatiilor verzi existente;  

� Realizarea unor perdele verzi de protectie în jurul incintelor unitatilor productive agro-
industriale �i de-a lungul drumurilor(min 15 m latime); 

� Realizarea retelelor tehnico-edilitare (retea alimentare cu apa, retea de canalizare, statie de 
epurare �i retea de alimentare cu gaze naturale); 

� Respectarea distantelor de protectie sanitar� fat� de sursele de poluare sau disconfort 
(unit�ti economice, cimitire, statii de epurare �i trasee tehnico-edilitare); 

� Interzicerea �i sanctionarea drastic� a actiunilor de depozitare întâmpl�toare a gunoiului cu 
preponderent� în zone cu regim protejat (locuinte, cadru natural, albia apelor de suprafat�, 
monumente, etc.); 

� Retehnologizarea unit�tilor agricole �i industriale în scopul reducerii emisiilor de noxe în 
atmosfer�. 
 

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE - acestea se regasesc in Volumul II - Regulament 
Local de Urbanism pentru comuna Tichilesti. 

Aplicarea prevederilor planului urbanistic general se face prin intermediul Regulamentului 
Local de Urbanism aferent PUG, elaborat în baza Regulamentului General de Urbanism aprobat 
prin H.G.R. nr. 525/1996, republicat� in 2004. Regulamentul Local de Urbanism se refer� în 
principal la: 

 
- Reguli de baz� privind modul de utilizare a terenurilor, precum �i conditii privind modul de 

amplasare, dimensionare �i realizare a volumelor construite, amenaj�rilor �i plantatiilor din 
intravilanul si extravilanul comunei. 

- Reguli cu privire la siguranta constructiilor �i la ap�rarea interesului public. 
 

Dezvoltarea localit�tii se face tinând cont de potentialul oferit de resursele locale 
(potentialul uman, potentialul agricol), locatia, cererile �i tendintele de dezvoltare. Astfel, strategia 
planului urbanistic general a urm�rit reconfigurarea �i reutilizarea zonelor de activitati existente.  

Propunerile realizate in cadrul acestui PUG urm�resc: 
-delimitarea zonei centrale;  
- dezvoltarea unor zone pentru activitati productive industriale mici si mijlocii, agricole, 

depozitari etc.; 
- extinderea unor zone pentru locuire; 

  - echiparea tehnico-edilitara (alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare,  alimentare 
cu gaze naturale); 
  - realizarea unui drum spre cimitirul din satul Albina, modernizarea de strazi. 
  - aducerea la standardele nationale a zonelor de depozitare a deseurilor (platformele de 
deseuri prevazute in vechiul PUG), in scopul redarii acestor terenuri in circuitul agricol. 

-identificarea masurilor de protectie pentru zonele din cadrul UAT, cu potential 
natural si protejate conform legii (Parcul natural Balta Mica a Brailei si aria ROSCI0307). 
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În plan�a de reglement�ri sunt reprezentate �i zonele cu interdictie temporar� �i definitiv� de 

construire. Astfel sunt marcate zonele cu interdictie temporar� de construire pân� la realizare Plan 
urbanistic zonal. Aceste zone pe care se va realiza PUZ sunt reprezentate de: 

-zona centrala 
-zonele construite protejate 
-parcurile industriale, parcurile de activitati sau tehnologice 
-zonele destinate hipermagazinelor sau parcurilor comerciale 
-zonele de productie 
-parcurile culturale 
-zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale noi 
-infrastructura de transport 
-zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane 
-alte zone omogene dpdv functional si morfologic sau pentru suprafete mai mari de 10.000 mp 

Acestea sunt în conformitate cu prevederile art.4 din OUG nr. 7/2011. 
Totodat� este necesar� realizarea de PUZ atunci când se schimb� functiunea zonei, 

regimul de construire, înaltimea maxim� admis�, coeficientul de utilizare (CUT), procentul de 
ocupare al terenului (POT), retragerea cl�dirilor fat� de aliniament �i distantele fat� de limitele 
laterale �i posterioare ale parcelei. 

De asemenea, au fost stabilite zonele cu interdictie de construire permanent�/temporar� (în 
cazul obtinerii avizului detin�torului retelei) pentru zonele de protectie fat� de constructii �i culoare 
tehnice (centrale �i statii electrice, linii de înalt� tensiune, retele de gaze, retele de telecomunicatii). 
De asemenea, drumul national DN 21 si cel judetean  DJ 212 î�i p�streaz� categoria functional� 
din care fac parte, fiind considerate f�r� întrerupere în traversarea localit�tilor, servind �i ca str�zi. 

Cu scopul evit�rii riscului de producere a dezastrelor naturale (seisme, tas�ri) �i protectiei 
locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 
Expunerea la riscuri naturale) prevede: autorizarea execut�rii constructiilor sau amenaj�rilor în 
zone expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor c�rora au drept scop limitarea acestora, este 
interzis�. Astfel prin recomand�rile studiului geotehnic aferent PUG se impune realizarea unui 
studiu geotehnic pentru fiecare nou� locatie. 

Aplicarea prevederilor PUG �i ale Regulamentului local de urbanism aferent, se va realiza 
prin intermediul unit�tilor teritoriale de referint� – UTR. Unitatea teritorial� de referint� (UTR) -
este o subdiviziune urbanistic� a teritoriului unit�tii administrativ-teritoriale, delimitat� pe limite 
cadastrale, caracterizat� prin omogenitate functional� �i morfologic� din punct de vedere urbanistic 
�i arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistic� omogen�. UTR se delimiteaz�, dup� caz, 
în functie de relief �i peisaj cu caracteristici similare, evolutie istoric� unitar� într-o anumit� 
perioad�, sistem parcelar �i mod de construire omogen, folosinte de aceea�i natur� a terenurilor �i 
constructiilor, regim juridic al imobilelor similar. Acestea au fost delimitate dup� urm�toarele criterii: 

• functiune predominant�; 
• reglementari urbanistice omogene referitoare la destinatia terenurilor �i la indicatorii 
urbanistici; 
• sistem parcelar �i mod de construire omogen; 
Sub aspectul reglement�rilor se disting urm�toarele categorii: 
• UTR în care zona dot�rilor �i a serviciilor publice este dominant� (zona central�, zona 

mixta); 
• UTR în care functiunea rezidential� (locuirea) este exclusiv�; 
• UTR care cuprinde functiunile de productie; 
• UTR care cuprinde spa�iile verzi, amenajarile sportive, de recreere; 
• UTR care cuprinde caile de comunicatie rutiera; 
• UTR cu diferite functiuni în special functiuni legate de gospod�ria comunala; 
• UTR cu destinatie speciala - Ministerul de justitie-Penitenciarul de minori Tichilesti; 
• UTR care cuprinde zone protejate ale patrimoniului natural; 
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 Regulamentul este alcatuit pentru urmatoarele zone si unita�i teritoriale de referin�a: 
 
 ZONE CUPRINSE IN INTRAVILAN 
 

C  
Zona centrala cu func�iuni complexe de importan�a locala si supralocala, cu cladiri de 
inal�ime mica - medie si con�inand nucleul central – administrativ (centrul civic), cuprinzand 
institutii si servicii, locuinte, spatii verzi  

• C1- subzona centrului civic din satul de resedinta 
• C2-subzona centrului civic din satul apartinator 

 

M  
Zona mixta cuprinzand servicii de interes general, locuin�e unifamiliale mici si medii, cu max 
P+2 niveluri; echipamente publice; spatiile verzi aferente; unitati productive industriale mici si 
mijlocii, depozitari de arie redusa; activita�i productive agricole de arie redusa ; 

 
L  

 Zona de locuit, cuprinzand locuin�e individuale  mici si medii, cu P, P+1 niveluri, cu 
functiunile complementare si spatiile verzi aferente 

• L1 - subzona locuinte individuale cu P, P+1 niveluri situate in tesut traditional pe zone 
deja constituite 

• L2 - subzona louinte individuale cu P, P+1 niveluri, cu functiuni complementare, 
situate in noile extinderi ale intravilanului 
 

A   
Zona cu unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes general ; echipamente publice; spatii verzi 
 

• Subzona cu unitati productive industriale mici si mijlocii de arie redusa, depozitari de 
arie redusa activita�i productive agricole de arie redusa; servicii turistice; 
echipamente publice; spatii verzi si agrement (SC VECTOR SRL); 

• Subzona unitati productive cu profil agro-zootehnic; echipamente publice; spatii verzi 
(Complex Porci) 

• Subzona unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes general; echipamente publice; spatii verzi (restul 
locatiilor) 

 
V 

Zona in intravilan de spa�ii verzi, amenajari sportive, recreere, con�inand, cf. Legii 313/2009, 
Art. I, pct 4: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;  
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:  
          1. gradini botanice si zoologice;  

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unita|i sanitare sau de protectie sociala, 
institutii, edificii de cult, cimitire;  
          3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta);  
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;  
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;  
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;  
f) paduri de agrement       
    

• V1- subzona spatii verzi cu acces nelimitat / spatii verzi si agrement 
• V2 - subzona culoarelor de protectie fata de infrastructura majora si protectie sanitara 

 
T 
 Zona transporturilor, cuprinzand: cai de comunicatie rutiera 
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G 
 Zona de gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara 

• G1 - subzona cimitirelor si cladirilor anexa 
• G2 - subzona constructiilor si instalatiilor aferente retelelor tehnico-edilitare 

 
S  
 Zona cu destinatie speciala(Ministerul de justitie-Penitenciarul de minori Tichilesti) 
 
P  

Zone protejate ale patrimoniului natural 
• Pni- subzona patrimoniu natural din intravilan (care se suprapune peste o zona de 

locuinte tip L1, sat Albina) 
 
ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN 
 
 
TDA 
 Terenuri cu destina�ie agricol� 

• TDA1 - terenuri agricole productive 
• TDA2 – terenuri neproductive 

 
TDF 
 Terenuri cu destina�ie forestier�  
 
TDH 
 Terenuri aflate permanent sub ape  
 
TS 
  Terenuri cu destinatii speciale 

• TST - terenuri folosite pentru transporturile rutiere, cu constructiile si instalatiile 
aferente 

• TSR - terenuri folosite pentru constructii si instalatii de transport al energiei electrice, 
de telecomunicatii 

• TSPN - zone naturale protejate (parc natural, sit- Natura 2000) 
 

ZONIFICARE PROPUSA / UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
CENTRALIZATOR 

 
 

SUBZONA / U.T.R. 
 

 
H MAX 

 
P.O.T. MAX 

 
C.U.T. MAX 

C – Zona centrala cu func�iuni complexe de importan�a locala si supralocala, cu cladiri de 
inal�ime mica  - medie si con�inand nucleul central – administrativ (centrul civic), cuprinzand 
institutii si servicii, locuinte, spatii verzi  

C1-subzona centrului civic din 
satul de resedinta 

 
     P+2 

P+1+M (10m) 

 
 

70% 

 
 

2,1 C2- subzona centrului civic din 
satul apartinator 

M- Zona mixta cuprinzand locuin�e unifamiliale mici si medii, cu P+2 niveluri; servicii de 
interes general; echipamente publice; spatiile verzi aferente; unitati productive industriale mici 
si mijlocii, depozitari; activita�i productive agricole de arie redusa 

M - Subzona mixt� cu regim de 
construire discontinuu formata 
din cl�diri cu regim de în�ltime 
maxim P+2 niveluri, în care 

    
P+2 
P+1+M (10m) 

 
50% 

 
1,5 
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predomin� comertul �i serviciile 

L – Zona de locuit, cuprinzand locuin�e individuale mici si medii, cu P, P+1 niveluri, cu 
functiunile complementare si spatiile verzi aferente 

L1 - subzona locuinte individuale 
cu P, P+2 niveluri situate in tesut 
traditional pe zone deja 
constituite 

 
 
P+2 (P+1+M) 
 (10m) 

conform 
reglement�ri 
lotizare, dar nu va 
depasi 35% pe 
intreaga parcela 

  conform 
reglement�ri lotizare, 
dar nu va depasi 1,05 
pe intreaga parcela 

 
L2 - subzona locuinte individuale 
cu P, P+2 niveluri, cu functiuni 
complementare, situate in noile 
extinderi ale intravilanului 

 
 

30  % 

 
 

1,05 

A – Zona cu unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes general; echipamente publice; spatii verzi 

 
• Subzona cu unitati productive 
industriale mici si mijlocii de arie 
redusa, depozitari de arie redusa 
activita�i productive agricole de 
arie redusa; servicii turistice; 
echipamente publice; spatii verzi 
si agrement (SC VECTOR SRL); 

 
 

 
     P, P+1 (9m) 

 
 
 

50% 

 
 
 
 

1,2 

• Subzona unitati  productive cu 
profil agro-zootehnic; 
echipamente publice; spatii 
verzi (Complex Porci) 

 
 

P, P+1 (9m) 

 
 

60% 

 
 

1,2 

• Subzona unitati productive 
industriale mici si mijlocii, 
depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes 
general; echipamente publice; 
spatii verzi (restul locatiilor) 
 

 
 
 

P, P+1 (12m) 

 
 
 

60% 

 
 
 

1,2 

V – Zona in intravilan de spa�ii verzi, amenajari sportive, recreere, con�inand, cf. Legii 
313/2009, Art. I, pct 4: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;  
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:  
          1. gradini botanice si zoologice;  

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unita|i sanitare sau de protectie 
sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;  
          3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta);  
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;  
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;  
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;  
f) paduri de agrement       
 

V1 – subzona spatii verzi cu 
acces nelimitat / spatii verzi si 
agrement 

 
     P (4m) 

 
- 10% (construc�ii, 
circula�ii, platforme) 

 
0,1 
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V2 – subzona culoarelor de 
protectie fata de infrastructura 
majora si protectie sanitara 

 
 

 
conform normelor tehnice 

T – Zona transporturilor, cuprinzand: cai de comunicatie rutiera 
 
T1 – subzona transporturi rutiere 
 

 
conform 
documentatii 
urbanism si tema 
beneficiar 

  
conform normelor 
tehnice 

 
conform normelor 
tehnice 

G – Zona de gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara 
G1 – subzona cimitirelor si 
cladirilor anexa 

conform studii de 
specialitate 

circula�ii -15%, 
construc�ii - 1%, 
planta�ii – 5% 

 
0,15 

G2 – subzona constructiilor si 
instalatiilor aferente retelelor 
tehnico-edilitare 

 
   P÷P+3 

 
           50%  

sau conform 
normelor tehnice 

 
2,0 

 

             S- Zona cu destinatie speciala 
Ministerul de justitie-Penitenciarul 
de minori Tichilesti 

P+4 / cf. norme 
specifice 

Recomandabil 
20%/ cf. norme 
specifice 

Recomandabil 1,0/ cf. 
norme specifice 

P – Zone protejate ale patrimoniului natural 
• Pni – Zone protejate ale 
patrimoniului natural din 
intravilan (care se suprapune 
peste o zona de locuinte tip L1, 
sat Albina) 

P+2 (P+1+M) 
 (10m) /conform 
studii de 
specialitate 

35% / conform 
studii de 

specialitate 

1,05 / conform studii 
de specialitate 

 
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC� 

Obiectivele de utilitate public� reprezint� acele propuneri ale adminstratiei publice menite a 
asigura dezvoltarea durabil� a localit�tii, în functie de problemele principale, de potentialul 
acestiea corelate cu bugetul �i cu strategia de dezvoltare local�. Realizarea acestor obiective 
necesit� rezervarea de terenuri, stabilirea tipurilor de proprietate asupra acestora precum �i 
circulatia lor. Autorizarea construirii acestora va fi precedat� – unde este cazul – de declararea 
cauzei de utilitate public� (Legea 33/1994). 

 
Obiective de utilitate public� propuse pentru urm�torii 10 ani sunt urm�toarele: 

- Realizarea sistemului de canalizare pe baza unor studii de specialitate; 
- Extinderea  sistemului de alimentare cu gaze naturale; 
-  Realizarea unor locuinte; 
- Renovarea �i realizarea de noi dot�ri socio-economice (administratie, educatie, s�n�tate, cultur�, 

spatii verzi, agrement, etc); 
- Identificarea unor zone construite cu potential ambiental traditional; 
- Modernizarea c�ilor de comunicatie rutier�, amenajarea intersectiilor, realizarea de noi circulatii în 

zonele de dezvoltare �i realizarea de parcaje publice; modernizarea drumurilor de exploatare din 
cadrul comunei; 

- Reabilitarea �i utlizarea la capacitate maxim� a sistemelor de irigatii �i desec�ri. 
 

4. CONCLUZII – M�SURI ÎN CONTINUARE 
Odat� aprobate, regulamentul local de urbanism aferent PUG comuna Tichilesti �i planul cu 

reglement�rile devin actul normativ pe baza c�ruia se pot elibera certificate de urbanism �i 
autorizatii de construire. 
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Dezvoltarea localit�tii în urm�tori anii va urm�ri pe de-o parte îmbun�t�tirea calit�tii locuirii 
corelat� cu dezvoltarea economic� a acesteia, axat� în special pe dezvoltarea agriculturii �i 
diversificarea acesteia, precum �i pe dezvoltarea industriei nepoluante.  

Realizarea unor parteneriate intercomunale finantate prin fonduri europene poate constitui 
premisa dezvolt�rii unei agriculturi moderne eficente care s� înlocuiasc� agircultura de subzistent� 
�i în acela�i timp s� ofere noi locuri de munc�, reducând astfel num�rul �omerilor. 

De asemenea, prin diversificarea serviciilor pentru agricultur�, prin dezvoltarea industriei 
nepoluante, a transporturilor, �i depozit�rii se va asigura o diversificare a activit�tilor economice 
care vor creea premisele realizari de noi locuri de munc�, reducând astfel rata migratorie a 
populatiei din comun�. 

Concomitent cu punerea în aplicare a prezentei documentatii se vor face demersurile 
necesare pentru realizarea studiilor de specialitate �i proiectelor necesare complet�rii �i detalierii 
documentatiei (PUZ, PUD, etc.). 

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General, se face conform Regulamentului Local 
aferent Planului Urbanistic General care cuprinde : 

• Prescriptii �i reglement�ri generale la nivelul teritoriului cuprins în intravilanul propus al 
comunei, precum si in extravilanul acesteia; 

• Prescriptii specifice la nivelul unit�tilor teritoriale de referint�. 
 
Autorit�tiile vor lua masuri pentru punerea in aplicare a propunerilor Planului Urbanistic 

General cu privire la:  
- Amenajarea �i dezvoltarea zonei centrale; 
- Realizarea unor locuinte; 
- Renovarea �i realizarea de noi dot�ri socio-economice (administratie, educatie, s�n�tate, cultur�, 

spatii verzi, agrement, etc); 
- Echiparea tehnico-edilitara (alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare,  alimentare cu gaze 

naturale); 
- Identificarea unor zone construite cu potential ambiental traditional; 
- Dezvoltarea unor zone pentru activitati productive industriale mici si mijlocii, agricole, depozitari etc.; 
- Modernizarea c�ilor de comunicatie rutier�, amenajarea intersectiilor, realizarea de noi circulatii în 

zonele de dezvoltare �i realizarea de parcaje publice; modernizarea drumurilor de exploatare din 
cadrul comunei; realizarea unui drum spre cimitirul din satul Albina; 

- Reabilitarea �i utlizarea la capacitate maxim� a sistemelor de irigatii �i desec�ri. 
- Aducerea la standardele nationale a zonelor de depozitare a deseurilor (platformele de deseuri 

prevazute in vechiul PUG), in scopul redarii acestor terenuri in circuitul agricol. 
- Identificarea masurilor de protectie pentru zonele din cadrul UAT, cu potential natural si 

protejate conform legii (Parcul natural Balta Mica a Brailei si aria ROSCI0307). 
 

Todat� autorit�tile vor realiza studiile necesare pentru: 
- Extinderea �i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
- Asigurarea de terenuri libere pentru realizarea de locuinte sociale; 
- Concesionarea unor terenuri în vederea dezvolt�rii unor activit�ti generatoare de noi locuri de 

munc�. 
 

La aplicarea PUG-ului, în vederea emiterii certificatelor de urbansim �i a autoriza�iilor de 
construire, Prim�ria va respecta propunerile �i reglement�rile prev�zute în prezenta documenta�ie 
(parte scris� �i parte desenat�), cât �i legisla�ia în vigoare. 

 
 

Intocmit       Sef proiect 
Arh. Drd. Urb. Dragos Buhociu    Dr. Arh. urb. Liliana Buhociu 
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     VOLUMUL II -  REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 
AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA 
TICHILESTI, JUDETUL BRAILA 
 

 
 

I  PRESCRIPTII GENERALE  
 1. Rolul RLU aferent PUG 
 2. Baza legala a aplicarii RLU 
 3. Domeniu de aplicare 

 4. Corelare cu alte documenta�ii 
 5. Condi�ii de aplicare 
 6. Derogari de la prevederile Regulamentului. 
 7. Conditii de construibilitate a parcelelor. 
 8. Diviziunea terenului in zone, subzone si unita�i teritoriale de referin�a  

 9. Observa�ii privind alcatuirea regulamentului  
      
II PRESCRIPTII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITA�I TERITORIALE DE FOLOSINTA 

 
ZONE CUPRINSE IN INTRAVILAN  

C - Zona centrala  
M – Zona mixta 
L - Zona de locuit  
A - Zona de activita�i productive  
V - Zona spa�iilor verzi, amenajari sportive, recreere  
T - Zona transporturilor (cai de comunicatie rutiera)  
G - Zona de gospodarie comunala 
S- Zona cu destinatie speciala 
P - Zone protejate ale patrimoniului natural  

 
 
ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN  

TDA - Terenuri cu destina�ie agricol� 
TDF - Terenuri cu destina�ie forestier� 
TDH - Terenuri aflate permanent sub ape  
TS -   Terenuri cu destinatii speciale 
 
 
III. ANEXE 
ANEXA 1 - Conditii de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutile impuse de catre acestea 

vecinatatilor 
ANEXA 2 - Reguli privind parcelarea 
ANEXA 3 – Reguli privind parcarea autovehiculelor 
ANEXA 4 – Reguli spatii verzi si plantate  

 
 

Sef proiect,  
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REACTUALIZARE PUG SI RLU COMUNA  
TICHILESTI, JUDETUL BRAILA 

    
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

  

PRESCRIPTII GENERALE 

 
1. ROLUL  RLU  AFERENT  PUG  
 
  In conformitate cu art. 46 (1) din Legea 350/2001 modificata prin Ordonanta de Urgenta 7/02.20011 
Planul urbanistic general are atat caracter director si strategic, cat si caracter de reglementare si reprezinta 
principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea Programelor si 
actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa isi 
aprobe Planul urbanistic general, care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani. 

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii 
construc�iilor pe teritoriul administrativ al comunei Tichilesti, atat in intravilan cat si in extravilan, indiferent de 
proprietarul terenului sau beneficiarul construc�iei. 

Fac excep�ie de la prevederile de mai sus construc�iile cu caracter militar si special, care se 
autorizeaza si se executa in condi�iile stabilite de lege. 

Regulamentul local de urbanism, aferent Planului General de Urbanism al comunei Tichilesti, a fost 
elaborat avand la baza legisla�ia specifica in vigoare precum si Regulamentul General de Urbanism aprobat 
cu H.G.R 525/1996 republicat la 27.11.2002. 
 
- Regulamentul local de urbanism cuprinde principiile urbanistice prin care se stabileste modul in care pot fi 
ocupate terenurile precum si amplasarea si conformarea construc�iilor si amenajarilor in acord cu prevederile 
legale. 
 
- Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie sa se asigure concilierea intereselor ceta�eanului cu 
cele ale colectivita�ilor, respectiv protec�ia proprieta�ii private si apararea interesului public. 
 
- Regulamentul local de urbanism ce inso�este Planul Urbanistic General ,  expliciteaza si detaliaza 
prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. 
 

Regulamentul local de urbanism ( RLU ) se aproba prin Hotararea Consiliului Local al comunei 
Tichilesti, pe baza avizelor si acordurilor prevazute de lege si devine act de autoritate al Administra�iei 
Publice Locale, impreuna cu Planul Urbanistic General. 
 Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. este valabil pentru o perioada de 5-10 ani de la 
data aprobarii lui de catre Consiliul Local. 
 
 2. BAZA LEGALA A APLICARII RLU  
 
Regulamentul Local de Urbanism este elaborat in conformitate cu urmatoarele acte normative specifice sau 
complementare domeniului urbanismului: 

• Codul Civil. 
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 
• Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 privind modificarea Legii urbanismului si a amenajarii teritoriului. 
• Ordonanta de Urgenta nr. 7/2011 – modificarea Legii urbanismului si a amenajarii teritoriului 

350/2001. 
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar. 
• Legea nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii 

constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si completari. 
• Ordinul 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice la Legea 50/1991. 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 
• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - 
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zone protejate. 
• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea IV: 

Reteaua de localitati 
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 
• Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 

octombrie 2000. 
• HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completarile si 

modificarile ulterioare. 
• Hotararea Guvernului Nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de 

urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996 
• Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si 

sanatate publica. 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. 
• OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare privind protectia mediului. 
• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara. 
• Legea nr.46/2008 – Codul silvic. 
• Legea nr. 107/1996 a apelor. 
• Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 
• Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor. 
• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
• HG nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor. 
• Ordinul 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a 

deseurilor in fiecare clasa de depozit. 
• OUG nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane. 
• Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul 

documentatiilor. 
• Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea 

Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a 
documentatiilor tehnice pentru  utorizarea constructiilor. 

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor 
privind mediul de viata al populatiei. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
incadrarea in categorii a drumurilor nationale. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea 
clasei tehnice a drumurilor publice. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale. 

• Ordinul Ministrului de Interne nr. 3/2011 privind prevenirea si stingerea incendiilor.  
• Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. Nr. 

577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a 
satelor, conectarea la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 
211/1999. 
Reglementari tehnice in domeniu: 

- I 22/1999 – Normativ de proiectare si executare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a 
localitatilor. 

- SR 8591/ 1997 – Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. 
- SR 1343-1/1995 – Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati. 
- STAS 10859 – Canalizare. Statii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru 

proiectare. 
- PE 101A/1985 – Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor 

electrice cu tensiunea peste 1 KV in raport cu alte constructii (republicat in 1993). 
- PE 104/1993 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 

1000 V. 
- PE 106/1995 – Normativ pentru constructia liniilor electrice de joasa tensiune. 
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- PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari. 
- PE 125/1995 – Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice de 1....750 KV cu 

linii de telecomunicatii. 
- PE 132/1995 – Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie publica. 
- 1.RE-Ip-3/1991 – indrumar de proiectare pentru instalatiile de iluminat public. 
- 1.LI-Ip-5/1989 – Instructiuni de proiectare a incrucisarilor si apropierilor LEA de MT si JT fata de 

alte linii, instalatii si obiective. 
- I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale 

si puncte termice. 
- I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instructiuni privind proiectarea, executarea si exploatarea retelelor si 

instalatiilor de televiziune prin cablu. 
- ID 17/1986 – MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea si executarea, verificarea si 

receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie. 
- I.6 PE/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie 

gaze naturale cu conducte de polietilena. 
- I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 
- 3915/1994 – Proiectarea si construirea conductelor colectoare si de transport gaze naturale. 
- Diferite alte reglementari tehnice in domeniu: 91/N/912-CP/1996 – Ordinul M.L.P.A.T. si ONCGC 

pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in 
localitati. 

- 1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor si Comertului si ONCGC pentru aprobarea 
Metodologiei privind executarea lucrarilor de cadastru energetic. 
 
3. DOMENIU DE APLICARE 
 
 3.1.  Prezentul Regulament Local de Urbanism se aplica pe teritoriul cuprins in limitele intravilanului 
actual al comunei Tichilesti, judetul Braila, precum si in extinderile acestuia , propuse prin Planul Urbanistic 
General studiat. Zona supusa studiului prin prezenta documenta�ie se gaseste in  teritoriul administrativ al 
comunei Tichilesti, judetul Braila.  
 
3.2  Intrucat, pentru terenurile situate intre actualul intravilan si intravilanul propus, orice lucrari de 
construire sunt condi�ionate de elaborarea si aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale, 
acestea vor �ine seama de prevederile prezentului regulament, prin care se asigura atingerea obiectivelor 
strategice si urbanistice ale dezvoltarii de ansamblu a comunei Tichilesti,   in conformitate cu Planul 
Urbanistic General.  
Stabilirea ordinii elaborarii PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe baza carora se 
efectueaza includerea in intravilan si schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor, va decurge din 
necesita�ile de etapa ale politicilor Consiliului Local al comunei  Tichilesti privind dezvoltarea comunei. 

 
3.3  Intravilanul propus prin PUG 2011 este format din suprafetele de teren destinate constructiilor si 
amenajarilor de pe teritoriul administrativ al comunei Tichilesti: 
 
 

                           
PROPUNERE 

 

 Suprafata 
(ha) 

Procent % din total 
intravilan 

 
TOTAL INTRAVILAN 
din care: 
 

 
 

366,52 

 
 

100 

TRUP 1 
SAT TICHILESTI 

 
275,29 

 
75,11 

TRUP 2 
SAT ALBINA 

 
66,53 

 
18,15 

TRUP 3 
SC VECTOR SRL 

 
1,02 

 
0,28 
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TRUP 4 
SC CANEURO SRL 

 
16,72 

 
4,56 

TRUP 5 
FERMA FORCYTYA 

 
3,43 

 
0,94 

TRUP 6 
STATIE DE POMPARE 

 
0,93 

 
0,25 

TRUP 7  
STATIE DE EPURARE 
PENTRU FERMA 

 
0,20 

 
0,05 

TRUP 8 
FERMA SC ISIFLOR 

 
1,54 

 
0,42 

TRUP 9 
STATIE DE EPURARE 

 
0,32 

 
0,09 

PLATFORME DESEURI  (2) - - 

MOTEL ALBINA - - 

CIMITIR ALBINA - - 

FERMA TICHILESTI (PF 
Davidescu) 

- - 

Trup 10 
STATIE EPURARE 
COMPLEX PORCI 

 
0,54 

 
0,15 

 
 
3.4. Fata de suprafata intravilanului stabilit prin PUG 2004, la elaborarea PUG actual (2011) limitele 
intravilanului au suferit modificari, in armonizare cu schimbarile legislative (v. Platformele de deseuri) si cu 
acordul Consiliului Local al comunei Tichilesti, in urma consultarii populatiei. 
 
3.5. Situatia intravilanului propus prin PUG 2011 se prezinta astfel: 
 

 
ZONE FUNCTIONALE 

PROPUS 

Suprafata 
(ha) 

Procent % din 
total intravilan 

 
LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  

 
190,34 

 
51,94 

 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, 
UNITATI AGROZOOTEHNICE  
  

 
100,33 

 
27,37 

 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC  

 
25,73 

 
7,02 

 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT 
RUTIER 

 
33,35 

 
9,10 

 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE  

 
4,30 

 
1,17 
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CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE;  
DESTINATIE SPECIALA 

0,23 
7,89 

0,06 
2,15 

 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE  

 
3,85 

 
1,05 

 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

 
0,50 

 
0,14 

 
TOTAL INTRAVILAN 
 

 
366,52 

 
100 

SURSA: MASURATORI PE SUPORTUL TOPOGRAFIC PUG 2011 
 
3.6. Suprafata si conturul fiecarui trup de intravilan sunt reprezentate in plansele de reglementari ale 
PUG.Intravilanul, aprobat conform legii si figurat in plansele de reglementari ale PUG, va fi marcat pe teren 
prin borne, ce vor fi instalate prin grija Consiliului Local Tichilesti. 
 
3.7.  Pentru arealul definit ca fiind teritoriul intravilan al comunei Tichilesti, prezentul regulament devine 
obligatoriu, autoriza�iile de construire urmand a fi eliberate direct in baza acestuia in acele zone pentru care 
prezentul regulament cuprinde reglementari privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor iar un 
Plan urbanistic zonal ori un Plan urbanistic de detaliu nu este prevazut ca obligatoriu prin prezentul 
Regulament ori prin Planul urbanistic general. 
 
3.8.  Fac exceptie de la prevederile alin. precedent  acele zone unde administratia publica locala solicita, 
in mod justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice 
de detaliu. Terenurile pentru care se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care prezinta 
caracteristici speciale, atipice unitatii teritoriale de referinta din care fac parte, prin geometrii neregulate sau 
prin constructii existente anterior prezentului Regulament ori acele terenuri ce nu au fost sistematizate si 
viabilizate si pentru care se impune reparcelarea. 
  
3.9. Pentru zonele construite protejate, asa cum acestea sunt evidentiate in Planul urbanistic general, vor 
fi intocmite Planuri Urbanistice Zonale pentru Zone Construite Protejate (PUZCP), in acord cu metodologia 
de elaborare a documentatiilor de urbanism pentru astfel de zone, pana la intocmirea unor astfel de 
documentatii urbanistice fiind aplicabile dispozitiile speciale cu privire la aceste zone asa cum sunt acestea 
instituite prin prezentul regulament in sectiunea ce cuprinde dispozitiile speciale aplicabile la nivelul unitatii 
teritoriale de referinta corespunzatoare. 
 
4. CORELARE CU ALTE DOCUMENTA�II 
  
4.1.  Prezenta propunere de Regulament Local de Urbanism este corelata cu prevederile  cuprinse in 
documenta�iile de amenajarea teritoriului aprobate conform legii , respectiv Planurile de Amenajare a 
Teritoriului Na�ional (PATN) si prevederile Regulamentului General de Urbanism (RGU).  
 
4.2.       Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale caror efecte sunt 
imprimate in configura�ia cadrului construit actual al comunei si care isi pastreaza si in prezent valabilitatea 
prin compara�ie cu regulamentele actuale din diferite alte unita�i administrativ-teritoriale similare.   
 
4.3.       Prezentul Regulament, ca parte componenta a PUG propus, preia recomandarile facute de 
autoritatile locale pe parcurs si de membrii comunitatii in cadrul actiunii de consultare a populatiei. 
 
5. CONDI�II DE APLICARE 

  
5.1. Regulamentul Local de Urbanism modifica si actualizeaza prevederile Regulamentului Local de 
Urbanism aprobat anterior (2004). 

Regulamentul de urbanism urmareste realizarea propunerilor Planului urbanistic general si a 
strategiei de dezvoltare a localitatii. In acest sens prin conditiile de construibilitate stabilite de prezentul 
regulament se incurajeaza dezvoltarea/ reconversia functionala a anumitor zone si a anumitor functiuni 
considerate prioritare pentru dezvoltare in urmatorii 10 ani. Aceste zone si functiuni sunt stabilite de comun 
accord cu autoritatile locale si se bazeaza pe tendintele actuale de dezvoltare ale localitatii. Scopul 
dezvoltarii prioritare a anumitor zone si a anumitor functiuni urmareste constituirea unui cadru legal si a unei 
baze spatiale pentru atragerea unor posibili investitori privati in scopul dezvoltarii economice a localitatii.  
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5.2. Prezentul regulament este un regulament cadru avand un caracter director obligatoriu. Prevederile sale 
permit autorizarea directa cu excep�ia derogarilor si situa�iilor speciale  in care se impune elaborarea unor 
Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate in continuare in con�inutul 
regulamentului. 
 
5.3. In cazul opera�iunilor urbanistice importante ca arie, volum de construc�ii si complexitate a lucrarilor de 
infrastructura tehnica, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente 
unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate si aprobate conform legii. Aceste regulamente vor avea aceeasi 
structura si vor respecta reglementarile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. 
In cazul in care planurile urbanistice zonale si regulamentele aferente, elaborate ulterior aprobarii P.U.G., 
induc modificari ale prevederilor acestuia, este necesara aprobarea lor cu respectarea filierei de avizare - 
aprobare pe care a urmat-o si documenta�ia ini�ial. 
 
5.4. Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evolu�ia legisla�iei 
cu caracter general, precum si cu cea a legisla�iei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si 
amenajarea teritoriului.      
 
5.5. Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în urm�toarele cazuri: 
a) zonele centrale ale localit�tilor; 
b) zonele construite protejate; 
c) parcurile industriale, parcurile de activit�ti sau tehnologice; 
d) zonele destinate hipermagazinelor �i/sau parcurilor comerciale; 
e) zonele de productie; 
f) parcurile culturale; 
g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale noi; 
h) infrastructura de transport; 
i) zonele supuse restructur�rii sau regener�rii urbane; 
j) zona costier�/zonele de protectie a t�rmului m�rii, pe o adâncime de minimum 200 m; 
k) alte zone stabilite de autorit�tile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone omogene din 
punct de vedere functional �i morfologic sau pentru suprafete mai mari de 10.000 mp. 
Stabilirea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face de regul� în Planul 
urbanistic general. 
 
5.6. Lucrari ce  necesita autoriza�ie de construire.  

Reglementarea activitatii de construire pe baza RLU aferent PUG comuna Tichilesti  se va realiza 
astfel:           
- pentru toate tipurile de constructii de pe teritoriul administrativ al comunei, prin autorizare directa de 
construire/ desfiintare, de catre Consiliul Local Tichilesti, in baza prevederilor prezentului RLU;   
 - pentru zone construite protejate, zona de protectie a monumentelor istorice si zone cu patrimoniu 
arheologic , se vor solicita: elaborarea PUZCP si RLU, avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniul 
National (DJCPN) Braila. In cazul lucrarilor de construire in zonele cu patrimoniu arheologic, nu se vor 
permite interventii decat dupa efectuarea unor cercetari arheologice preventive, in conditiile art 7 din OG 
43/2000 republicata ;                 
- pentru constructiile executate din fonduri publice, pe teritoriul UAT sau daca depasesc limitele UAT, 
autorizatiile de construire/ desfiintare vor fi eliberate de Directia de Urbanism a C.J. Braila, cu avizul 
Consiliului Local Tichilesti, si avizul DJCPN Braila.      
 - pentru constructiile din zonele naturale protejate (paduri, parcuri, cursuri de apa, lacuri),se va elabora 
PUZNP si RLU si se va solicita avizul CJ Braila, Agentiei de Protectie a mediului si avizul Consiliului Local 
Tichilesti 
-  pentru constructiile cu caracter militar si special, autorizarea si executia se realizeaza in conditiile stabilite 
prin lege, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv, 
Serviciului Roman de Informatii;                                       
- avizele si acordurile de specialitate se emit de organismele abilitate, la toate categoriile de constructii. 

Autorizatiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor Planului urbanistic general in acele 
zone pentru care prezentul regulament cuprinde regelementari privind regimul juridic, economic si tehnic al 
imobilelor iar un Plan urbanistic zonal ori un Plan urbanistic de detaliu nu este prevazut ca obligatoriu prin 
prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general. 
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6. DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 

  
6.1. Prin derogare se in�elege modificarea condi�iilor de construire: func�iuni admise, regim de construire, 
inal�ime maxima admisa, distan�e minime fa�a de limitele parcelei, POT, CUT. 
 
6.2. Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in urmatoarele situa�ii: 
- condi�ii dificile de fundare; 
-    descoperirea in urma sapaturilor a unor marturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor;    
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se inscriu in prevederile regulamentului; 
- obiective cu destina�ii semnificative pentru comuna Tichilesti sau care sunt propuse pe amplasamente 

reprezentative in configura�ia locala a comunei. 
 
6.3. In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la 
prevederile documenta�iilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condi�iile specifice ale 
amplasamentului ori natura obiectivelor de investi�ii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa 
caz, prin certificatul de urbanism: 

a) sa respinga cererea in mod justificat; 
b) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate 

intocmit de catre structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de catre consiliul local, prin care 
se stabilesc: 

1. teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal; 
2. categoria/categoriile func�ionala/func�ionale a/ale dezvoltarii si eventualele servitu�i; 
3. reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare; 

        c) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu 
 
6.4. Modalita�ile de autorizare in cazul derogarilor sunt urmatoarele: 
 -a)  modificarea POT (Procentul de Ocupare a Terenului) si/sau CUT ( Coeficientul de utilizare a terenului) , 
a inal�imii maxime admise, a functiunii zonei, retragerea cladirilor fata de aliniament, sunt posibile pe baza 
unor Planuri Urbanistice Zonale, inso�ite de ilustrare de arhitectura, cu avizul comisiilor si directiilor de 
specialitate de la nivel judetean, precum si, in cazul zonelor protejate, al Ministerului Culturii ( modificarea  
CUT propus de noua reglementare nu-l va putea depasi pe cel aprobat ini�ial cu mai mult de 20 % o singura 
data ); PUZ-ul se va elabora astfel : 

 - pentru toata Unitatea Teritoriala de Referin�a (UTR) in cazul in care aceasta are restric�ie de 
construire sau are in componen�a strazi noi propuse prin plansa de reglementari urbanistice. 
 - pentru insula/ ilot-ul (teritoriu delimitat de strazi) in care este amplasat terenul care a generat PUZ 
in celelalte situa�ii. 

-b) modificarea distan�elor fa�a de limitele laterale si posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor 
Planuri Urbanistice de Detaliu, cu avizul comisiilor si direc�iilor de specialitate de la nivel jude�ean, precum si, 
in cazul zonelor protejate, al Ministerului Culturii. 
 
6.5. In toate cazurile documenta�iile de urbanism se vor supune aprobarii conform legisla�iei in vigoare.    
 
 
7. CONDI�II DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR 

 
7.1. Conform art. 91 din Legea 18/1991 amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul 
localitatilor, exceptie facand unele constructii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de 
mediu.  
In acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de 
organele de specialitate, privind protectia mediului inconjurator. De asemenea, fac exceptie constructiile 
care, prin natura lor, nu se pot amplasa in intravilan, precum si adaposturile pentru animale. 
 
7.2. Pentru terenul trecut in intravilan in baza prevederilor Planului urbanistic general nu este necesara 
scoaterea din circuitul agricol (art. 31 din Legea 350/2001 modif. 2009). 
 
7.3. Parcelele sunt considerate construibile direct daca respecta urmatoarele condi�ii: 
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CONDI�II MINIME DE CONSTRUIBILITATE REGIM DE 
CONSTRUIRE U/M OBSERVA�II 

PARCELARI NOI  P –P+2 NIVELURI – 
 CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE 
URBANISM 

      

front minim insiruit 8 metri POT maxim in zone  
exclusiv reziden�iale cu 
P - P+2 niveluri = 35% 

  cuplat, izolat 12 metri 
suprafa�a minima insiruit 150 mp. 
  cuplat, izolat 200 mp. 
raport intre la�imea si adancimea parcelei cel pu�in egal   
INSER�II IN PARCELARI EXISTENTE   
P-P+2 NIVELURI – CONFORM P.U.G. 

      

front minim insiruit 8 metri POT maxim in zone 
reziden�iale (din afara 
zonei protejate) = 35%  

  cuplat, izolat 10 metri 
suprafa�a minima insiruit 150 mp. 
  cuplat,izolat 200 mp. 
raport intre la�imea si adancimea parcelei maxim 1/3     
  
 

 
 
7.4. Pentru a fi construibila o parcela trebuie sa intruneasca urmatoarele calitati: 
- asigurarea accesului de pe un drum public (direct sau prin servitute); 
- asigurarea echiparii tehnico-edilitare necesare (in cazul localitatilor rurale, se accepta solutii de echipare 
tehnico - edilitara in sistem individual); 
- forma si dimensiunea lotului care sa permita amplasarea constructiilor respectand prezentul regulament 
(suprafata minima si lungimea frontului minim vor fi precizate pentru fiecare UTR; precum si adancimea mai 
mare sau cel putin egala cu latimea parcelei; precum si unghiul format de frontul la strada cu fiecare din 
limitele laterale ale parcelei: 75° ÷ 105°); 
- parcelele cu suprafata mai mica sau cele cu un front mai mic decat cea(cel) specificat(a) pentru UTR din 
care fac parte, pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele invecinate. 
Este permisa divizarea unui lot in maximum trei parcele alaturate care sa indeplineasca conditiile de 
construibilitate fara a fi necesar un PUZ, insa impartirea lotului in 4 sau mai multe parcele distincte se va 
face in baza unui Plan urbanistic zonal de parcelare. 
 
7.5. Parcelele cu suprafa�a sub 150 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una 
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din parcelele invecinate. 
 
8. DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE, SUBZONE SI UNITA�I TERITORIALE  DE REFERIN�A  
  
8.1. Definirea unei anumite unita�i teritoriale de referin�a este determinata de trei parametri: 

(1) func�iunile dominante admise cu sau fara condi�ionari; 
(2) regimul de construire(continuu, discontinuu) 
(3) inal�imea maxima admisa. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului si astfel este 
necesara incadrarea terenului in alta categorie de UTR. 
Conform legisla�iei in vigoare documenta�ia de urbanism poate fi ini�iata, pentru a fi admise derogari de la 
prezentul regulament de urbanism, doar in baza unui studiu de oportunitate aprobat conform legii de consiliul 
local, prin care se vor stabili condi�iile intocmirii planului urbanistic precum si suprafa�a ce urmeaza a fi 
studiata si reglementata. 
 
8.2. Pentru toate unita�ile teritoriale de referin�a se mai adauga doua criterii de diferen�iere a prevederilor 
regulamentului: 
- situarea in interiorul sau in exteriorul zonei protejate din considerente istorice si arhitectural - urbanistice; 
- situarea intr-o condi�ie particulara de zona protejata ( cadru natural ) 

 
8.3. Regulamentul este alcatuit pentru urmatoarele zone si unita�i teritoriale de referin�a: 
 
 Zone cuprinse in intravilan 
 
C  

Zona centrala cu func�iuni complexe de importan�a locala si supralocala, cu cladiri de 
inal�ime mica - medie si con�inand nucleul central – administrativ (centrul civic), cuprinzand 
institutii si servicii, locuinte, spatii verzi  

• C1- subzona centrului civic din satul de resedinta 
• C2-subzona centrului civic din satul apartinator 

 
M  

Zona mixta cuprinzand servicii de interes general, locuin�e unifamiliale mici si medii, cu max 
P+2 niveluri; echipamente publice; spatiile verzi aferente; unitati productive industriale mici si 
mijlocii, depozitari de arie redusa; activita�i productive agricole de arie redusa ; 

 
 
L  

 Zona de locuit, cuprinzand locuin�e individuale  mici si medii, cu P, P+2 niveluri, cu functiunile 
complementare si spatiile verzi aferente 

• L1 - subzona locuinte individuale cu P, P+2 niveluri situate in tesut traditional pe zone 
deja constituite 

• L2 - subzona louinte individuale cu P, P+2 niveluri, cu functiuni complementare, 
situate in noile extinderi ale intravilanului 
 

A   

Zona cu unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes general ; echipamente publice; spatii verzi 
 

• Subzona cu unitati productive industriale mici si mijlocii de arie redusa, depozitari de 
arie redusa activita�i productive agricole de arie redusa; servicii turistice; 
echipamente publice; spatii verzi si agrement (SC VECTOR SRL); 

• Subzona unitati productive cu profil agro-zootehnic; echipamente publice; spatii verzi 
(Complex Porci) 

• Subzona unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes general ; echipamente publice; spatii verzi (restul 
locatiilor) 
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V 

Zona in intravilan de spa�ii verzi, amenajari sportive, recreere, con�inand, cf. Legii 313/2009, 

Art. I, pct 4: 
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;  
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:  
          1. gradini botanice si zoologice;  

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unita|i sanitare sau de protectie sociala, 
institutii, edificii de cult, cimitire;  
          3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta);  
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;  
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;  
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;  
f) paduri de agrement       
    

• V1- subzona spatii verzi cu acces nelimitat / spatii verzi si agrement 

• V2 - subzona culoarelor de protectie fata de infrastructura majora si protectie sanitara 
 
T 

 Zona transporturilor, cuprinzand: cai de comunicatie rutiera 
 
G 

 Zona de gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara 
• G1 - subzona cimitirelor si cladirilor anexa 

• G2 - subzona constructiilor si instalatiilor aferente retelelor tehnico-edilitare 
 

S  

 Zona cu destinatie speciala(Ministerul de justitie-Penitenciarul de minori Tichilesti) 
 
P  

Zone protejate ale patrimoniului natural 

• Pni- subzona patrimoniu natural din intravilan (care se suprapune peste o zona de 
locuinte tip L1, sat Albina) 

 
 
Zone cuprinse in extravilan 

 
 
TDA 

 Terenuri cu destina�ie agricol� 

• TDA1 - terenuri agricole productive 
• TDA2 – terenuri neproductive 

 
TDF 

 Terenuri cu destina�ie forestier�  
 
TDH 

 Terenuri aflate permanent sub ape  
 
TS 

  Terenuri cu destinatii speciale 
• TST - terenuri folosite pentru transporturile rutiere, cu constructiile si instalatiile 

aferente 

• TSR - terenuri folosite pentru constructii si instalatii de transport al energiei electrice, 
de telecomunicatii 

• TSPN - zone naturale protejate (rezervatii, monumentele  ale naturii, situri, Natura 
2000, s.a.) 

• TSA – terenuri folosite pentru agrement (picnic) 
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9. OBSERVA�II PRIVIND ALCATUIREA REGULAMENTULUI 

 
9.1. Deoarece Regulamentul Local de Urbanism este un document opozabil in justi�ie, structura acestuia a 
urmat uzan�ele in acest domeniu din �arile cu o indelungata experien�a de aplicare, utilizare si reactualizare a 
unor astfel de regulamente; astfel s-a �inut seama de faptul ca: 
(a) prevederile trebuie sa fie simplu si clar exprimate, fara posibilitatea de interpretare diferita, 
(b) nu se admit trimiteri de la prevederile care privesc o unitate teritoriala de referin�a la alta,chiar 
daca apar unele repetari, 
(c) in cazul unor situa�ii insuficient de clare, documentul scris prevaleaza asupra celui grafic. 
 
9.2. Prevederile regulamentului au fost adaptate situa�iei actuale in care au aparut doar sporadic sau inca 
intarzie sa isi faca sim�ita prezen�a noi tipuri de grupari de func�iuni, motiv pentru care exista un grad ridicat 
de flexibilitate pentru a permite dezvoltarea acestora. 

  
9.3. Totodata regulamentul �ine seama de viitoarele condi�ionari pe care este probabil sa le impuna 
completarea legisla�iei in domeniu - Legea Urbanismului, Legea Protec�iei Ansamblurilor, Monumentelor si 
Siturilor Istorice, etc. 

 
9.4. in scopul evitarii degradarii spa�iului public, autorita�ile locale vor urmari: 

- modul de amplasare spre strada a anexelor gospodaresti in cazul locuin�elor; 
- modul de amplasare spre strada a depozitelor si a construc�iilor; 
- sa nu fie amplasate construc�iile cu fa�ada posterioara spre strada; 

     - sa nu fie folosite culorile de tencuiala si finisaje care sa degradeze imaginea strazii. 
 
9.5. Planul aferent Regulamentului Local de Urbanism cu indicarea unitatilor teritoriale de referinta este 
prezentat in Plansa de Unitati teritoriale de referinta. 
 
9.6. Autorizarea constructiilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor care au drept scop 
limitarea acestora este interzisa (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 - 
Expunerea la riscuri naturale). 
 
9.7. Autorizarea executarii tuturor constructiilor va tine seama de zonele de servitute si de protectie ale 
retelelor tehnico-edilitare si a cailor de comunicatie. 
 

II PRESCRIP�II SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITA�I TERITORIALE DE REFERIN�A 

  
• Regulamentul favorizeaza ridicarea prestigiului si atractivita�ii acestei comune, prin cresterea coeren�ei 

cadrului construit si prin diversificarea selectiva a func�iunilor. 
• Prin prevederile regulamentului se urmareste revitalizarea acestei comune cu intarirea caracterului 

specific de polarizare de activita�i secundare si ter�iare, intr-un cadru arhitectural-urbanistic unitar.  
• Prin regulament se accentueaza caracterul mixt al zonificarii func�ionale a teritoriului intravilan al 

comunei, precum si reprezentativitatea contemporana prin respectarea reperelor de continuitate si de 
diversitate a culturii locale. 

• Regulamentul favorizeaza men�inerea valorilor de patrimoniu cultural / natural existente in zona  
• Orice interven�ie in zona protejata necesita avizul Ministerului Culturii si Cultelor / Agentiei pentru 

protectia mediului. 
 
 ZONE CUPRINSE IN INTRAVILAN 

 
C - ZONA CENTRALA –  
ZONA CENTRALA CU FUNC�IUNI COMPLEXE DE IMPORTAN�A LOCALA SI SUPRALOCALA, CU 
CLADIRI DE INAL�IME MICA- MEDIE SI CON�INAND NUCLEUL CENTRAL– ADMINISTRATIV 
(CENTRUL CIVIC), CUPRINZAND INSTITUTII SI SERVICII, LOCUINTE, SPATII VERZI 
 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

 
Actualul regulament de urbanism sustine dezvoltarea unei zone centrale compacte. Astfel in cadrul acestei 
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zone se incurajeaza dezvoltarea serviciilor generale, a activitatilor comerciale si a altor activitati care nu 
afecteaza locuirea. Aceasta dezvoltare este propusa a se realiza intr-o perioda mai indelungata de timp cca. 
15-20 ani, iar in prima faza este propusa rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea viitoare. Necesitatea 
realizarii unei zone centrale unitare rezida din existenta unei zone centrale dispersate, afectate de 
incompatibilitati functionale (vecinatati nefavorabile cu zone de depozitare), lipsa unui spatiu public de 
intrunire. Constituirea acestei zone se va realiza in timp, etapizat si prioritizat in functie de necesitatiile, 
prioritatiile, fondurile si dorintele locuitorilor comunei Tichilesti. 
Aceasta zona se caracterizeaza printr-o mare mixitate functionala axata pe acceptarea diferitelor functiuni de 
interes public si general, a diverselor categorii de activitati comerciale, servicii si mica productie, cit si a 
locuintelor. 
Zona este constituita din institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii 
administrative, servicii sanitare, culturale, educationale, financiar-bancare, servicii tehnice, profesionale, 
sociale, colective si personale, comert, pensiuni, restaurante, recreere, spatii verzi si de sport), mici activitati 
productive manufacturiere si locuinte. 
Constructiile si amenajarile spatiilor vor respecta caracterul zonei, urmarindu-se in acelasi timp si relizarea 
unui caracter reprezentativ, specific functiunii de zona centrala. De asemenea, se recomanda a se realiza 
volume simple de dimensiuni mici dispuse geometric, avind suprafete mari intre ele acoperite cu spatii verzi. 
Zona con�ine unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a comunei, situate in afara 
nucleului istoric, care vor putea conferi comunei Tichilesti un nou prestigiu, o echilibrare func�ionala si noi 
calita�i estetic-configurative. 
 
Zona se compune din urmatoarele subzone/ unitati teritoriale de referinta: 

• C1- subzona centrului civic din satul de resedinta 
• C2-subzona centrului civic din satul apartinator 

 
SEC�IUNEA I: UTILIZARE  FUNC�IONALA 

  
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI  ADMISE 
  
C1  - Institu�ii si servicii publice locale si supralocale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; 
 - servicii financiar-bancare si de asigurari, posta si telecomunica�ii (releu, infostructura), servicii 
avansate manageriale, tehnice si profesionale (sedii de companii si firme in cladiri specializate); cercetare-
dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, biblioteca/mediateca; activita�i asociative 
diverse; servicii profesionale, colective si personale, hoteluri si alte spa�ii de recep�ie, restaurante cofetarii, 
cafenele, baruri, comer�, expozi�ii, recreere (cinema, centre de recreere, sport in spa�ii acoperite), sali de 
conferin�e, spectacole si cinema de diferite capacita�i cu serviciile anexe, locuin�e cu partiu special pentru 
profesiuni liberale, inva�amant de formare continua. 
 C2  - Servicii financiar-bancare si de asigurari, posta si telecomunica�ii (releu, infostructura),  
 - servicii avansate manageriale, tehnice si profesionale (sedii de companii si firme in cladiri 
specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, biblioteca/mediateca; 
activita�i asociative diverse; servicii profesionale, colective si personale, restaurante cofetarii, cafenele, 
baruri, comer�, expozi�ii, recreere (cinema, centre de recreere, sport in spa�ii acoperite), sali de conferin�e, 
spectacole si cinema de diferite capacita�i cu serviciile anexe, locuin�e cu partiu special pentru profesiuni 
liberale, inva�amant de formare continua;  
 - unita�i mici si mijlocii specializate in activita�i de produc�ie abstracta si concreta in domenii de varf; 
activita�i manufacturiere si depozitare legate de func�ionarea polului ter�iar. 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI  ADMISE CU CONDI�IONARI 
  
C1+C2  - extinderile si schimbarile de profil se admit cu condi�ia sa nu incomodeze prin poluare si trafic 
func�iunile invecinate; 

-  se vor asigura circula�ii si pia�ete pietonale, precum si scuaruri atractive pentru recreere in cadru 
urban, in pondere de minim 10% din suprafa�a de teren. 
C1  - intrucat realizarea acestor obiective se va derula in timp, se recomanda ca prin P.U.Z. terenul 
ramas neafectat in prima etapa si pastrat in rezerva sa fie amenajat sumar ca un spa�iu plantat accesibil 
locuitorilor, vegeta�ia importanta urmand sa faca parte din amenajarea definitiva a zonei.  
  
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI  INTERZISE 
  
C1+C2  Se interzic urmatoarele utilizari:  
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-   activita�i productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
-   dispunerea pe fa�ade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru  
telefonie mobila; 
-   cu excep�ia telecomunica�iilor speciale, se interzice dispunerea de pilone�i zabreli�i (tripozi uni�i 
cu grinzi cu zabrele) pe terasele cladirilor daca acestea nu au caracter tehnic;   
-    dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fa�adelor; 
-    depozitare en-gros; 
-    depozitarea pentru vanzare a unor cantita�i mari de substan�e inflamabile sau toxice; 
-     activita�i care utilizeaza pentru depozitare si produc�ie terenul vizibil din circula�iile publice sau 
din institu�iile publice;  
-    depozitari de materiale refolosibile; 
-    platforme de precolectare a deseurilor urbane; 
-    lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spa�iile publice si construc�iile de 
pe parcelele adiacente; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 

 
SEC�IUNEA II - CONDI�II DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR 

  
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFE�E, FORME, DIMENSIUNI) 
   
C1 - se vor rezerva terenuri pentru institu�ii si servicii publice parcelate in module avand suprafa�a minima de 
1000 mp si un front la strada de minim 30,00 m; 
 
C1+C2 In zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct daca respecta urmatoarele 

condi�ii: 
-         pentru func�iunea de birouri pana la P+2 niveluri = 200 m; 
-         front minim la strada = 8,00 m; 
-         raportul intre laturile parcelei nu depaseste raportul 1/3; 

- pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu statut juridic mixt se vor intocmi 
documenta�ii P.U.Z., cu recomandarea unei lotizari cu parcele de minim 800 mp si un front la strada de 
minim  18,00 metri in cazul fronturilor continue si de minim 24,00 m in cazul fronturilor discontinue. 

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FA�A DE ALINIAMENT 
  
C1+C2 - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,00 m sau vor fi dispuse pe aliniament in 
 func�ie de caracterul strazii, de profilul activita�ii si de normele existente; 
- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fa�a de aliniament care nu va depasi 

20,00 m; 
- banda de construibilitate a cladirilor retrase fa�a de aliniament este de 20,00 m de la alinierea cladirilor; 
- serviciile publice vor fi  amplasate pe aliniament in cazul in care inal�imea maxima la cornise nu 

depaseste distan�a dintre aliniamente ; 
- daca inal�imea cladirii in planul aliniamentului depaseste distan�a dintre aliniamente, cladirea se va 

retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inal�ime al cladirii fa�a de distan�a dintre 
aliniamentele strazii, dar nu cu mai pu�in de 4,00 m, cu condi�ia sa nu fie lasate vizibile calcane de pe 
parcelele alaturate; fac excep�ie de la aceasta regula numai situa�iile de marcare prin plus de inal�ime a 
intersec�iilor si racordarile de inal�ime a cladirilor intre strazi cu la�imi diferite. 

- pentru zonele destructurate in reconstruc�ie, pentru opera�iuni pe terenuri libere sau cu statut juridic mixt, 
retragerea cladirilor publice va fi de 10,00 m.  

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FA�A DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR 
   
C1+C2 -  cladirile publice se vor amplasa de regula in regim izolat; 
-    cladirile care vor alcatui fronturi continue se vor alipi de calcanele cladirilor invecinate  dispuse pe limitele 
laterale  ale parcelelor pana la o distan�a de maxim 20,00 m la aliniament;  
- in cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o 

cladire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de 
la limita laterala a parcelei si avand pe fa�ada laterala ferestre ale unor incaperi principale, noua cladire 
se va alipi de calcanul existent, iar fa�a de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distan�a egala cu 
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1/3 din inal�ime, dar nu mai pu�in de 5,00 m; 
- cladirile se vor retrage fa�a de limita posterioara a parcelei la o distan�a de cel pu�in jumatate din 

inal�imea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai pu�in de 5,00 m; 
- distan�a dintre cladirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si cea posterioara ale parcelei  este de 

minim 10,00 m. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE  FA�A DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA 
  
C1+C2 -  cladirile vor respecta intre ele distan�e egale cu inal�imea la cornisa a celei mai  inalte dintre ele; 
- distan�a se poate reduce la jumatate din inal�ime, dar nu mai pu�in de 6,00 m numai in cazul in care 

fa�adele prezinta ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi pentru alte activita�i permanente ce 
necesita lumina naturala. 

  
ARTICOLUL 8 - CIRCULA�II  SI  ACCESE 
   
C1+C2 - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,00 m direct dintr-o 
circula�ie publica;   
- in cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un 

pasaj dimensionat astfel incat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distan�a 
dintre aceste pasaje, masurata pe aliniament, nu va depasi 30,00 m. 

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spa�iile publice a persoanelor handicapate sau 
cu dificulta�i de deplasare; 

- se recomanda amplificarea circula�iei pietonale prin crearea pasajelor si deschiderea cur�ilor cu func�iuni 
atractive pentru pietoni. 

 
ARTICOLUL 9 -  STA�IONAREA  AUTOVEHICULELOR 
   
C1+C2 - sta�ionarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circula�iilor publice;  
- locurile de parcare se dimensioneaza conform normelor specifice si se dispun in construc�ii supra/ 

subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi 
inconjurate cu gard viu de 1,20 m inal�ime; 

- in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin 
prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare, 
ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj comun; aceste parcaje vor fi situate la distan�a de 
maxim 150 metri de parcela. 

 
ARTICOLUL 10 - INAL�IMEA  MAXIMA  ADMISIBILA  A  CLADIRILOR 
  
C1+C2 - inal�imea maxima admisibila este egala cu distan�a dintre aliniamente; pot fi adaugate suplimentar 

unul sau doua niveluri in func�ie de volumetria caracteristica strazii, cu condi�ia retragerii acestora in 
limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 m continuat cu tangenta sa la 45 grade;  

- in cazul in care intr-o intersec�ie  exista deja o marcare pe col� a pozi�iei favorizate a cladirilor printr-un 
plus de inal�ime, se admite pentru o noua cladire de col� depasirea in planul fa�adei a inal�imii maxime 
admisibile cu unul sau doua niveluri pe o lungime de maxim 15,00 m de la intersec�ie, peste care pot 
urma alte doua niveluri retrase in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 m continuat cu tangenta sa la 
45 grade; 

- in cazul fronturilor continue, atunci cand noua construc�ie depaseste ca inal�ime o construc�ie alaturata 
viabila, este obligatoriu ca volumul care se inal�a peste calcanul existent sa fie retras de la limita de 
proprietate cu minim 3,00 m, pentru a fi tratat ca fa�ada laterala; pentru construc�iile cuplate la calcanul 
unei cladiri existente viabile este obligatorie preluarea “conturului” calcanului acesteia in zona vizibila din 
domeniul public;  

- in cazul racordarii intre strazi cu la�imi diferite, cu cladiri avand regim diferit de inal�ime, se va prelungi 
regimul cel mai inalt spre strada secundara pe o lungime de 50,00 m daca strada are 4 benzi de 
circula�ie si pe o lungime de 25,00 m daca strada are 2 benzi de circula�ie; in cazul in care diferen�a este 
mai mare de doua niveluri, racordarea se va face in trepte. 

  
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
  
C1+C2 Orice interven�ie asupra fa�adelor existente, ca si modul de realizare al unor noi construc�ii, 

completari sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclama, necesita studii  de specialitate, 
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avizate conform legii; 
- arhitectura noilor cladiri se va subordona cerin�elor de coeren�a a secven�elor particulare de �esut urban 

si va participa la punerea in valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie 
arhitecturala contemporana; aceasta va �ine seama de caracterul zonei si de caracteristicile cladirilor 
invecinate in ceea ce priveste:  

-    volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scarii, controlul imaginii din toate direc�iile din care 
volumul este perceput in rela�ie cu cadrul construit in care se insereaza, armonizarea modului de 
acoperire, evitarea eviden�ierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrari tehnice,  etc.; 
- arhitectura fa�adelor – armonizarea cu scara strazii ca ritm al liniilor de for�a  
verticale si orizontale si ca frecven�a a elementelor–accent, armonizarea cu vecinata�ile imediate ca 
propor�ii ale elementelor arhitecturale, ca relief al fa�adei, ca transparen�a a balustradelor 
balcoanelor si logiilor, etc.; 
- materiale de construc�ie -  armonizarea texturii finisajelor cu cea a cladirilor  
invecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea in caracterul zonei, respectarea 
materialelor construc�iei ini�iale in caz de refacere si extindere; 
- culoare – armonizarea culorii cu arhitectura cladirii, respectarea ambian�ei cromatice a strazii, 

sublinierea eventuala a ritmului fa�adelor etc.; 
- in vederea autorizarii se vor prezenta studii suplimentare de inser�ie pentru noile cladiri sau pentru 

interven�ii asupra cladirilor existente ( ilustrari grafice, fotomontaje, machete); 
- se interzic imita�ii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, realizarea unor false mansarde, imita�ii de 

materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare; 
- se interzice desfigurarea arhitecturii fa�adelor si deteriorarea finisajelor prin tratarea vitrinelor si a 

registrului parterului sau prin instalarea firmelor si a panourilor de afisaj, inclusiv a sistemelor de 
iluminare a acestora ; 

- elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate si arhitectura cladirilor.  
- noile interven�ii vor urmari cresterea gradului de coeren�a, vor respecta caracterul arhitecturii nucleului 

istoric si vor accentua prin arhitectura noilor cladiri, prin amenajarile exterioare si prin elementele de 
mobilier urban, firme, reclame, iluminat nocturn, vegeta�ie, importan�a si atractivitatea zonei istorice a 
comunei Tichilesti.  

- aspectul exterior al cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea func�iunii si va �ine seama de 
caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in rela�ii de co-
vizibilitate si va raspunde exigen�elor actuale ale arhitecturii, de “coeren�a” si “elegan�a”. 

 
ARTICOLUL 12 - CONDI�II  DE  ECHIPARE  EDILITARA 
  
C1+C2 Toate construc�iile noi sau reabilitate vor fi racordate la re�elele edilitare publice de apa, canalizare, 
energie electrica; 
- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va ob�ine avizul  autorita�ii competente care 

administreaza resursele de apa, cu respectarea urmatoarelor norme: 
- fantana trebuie amplasata si construita, astfel incat sa fie protejata de orice sursa de poluare si sa 

asigure accesibilitatea; in situa�ia in care construc�ia fantanii nu asigura protec�ia apei, iar adancimea 
acviferului folosit este mai mica de 10,00 m, amplasarea fantanii trebuie sa se faca la cel pu�in 10,00 
m de orice sursa posibila de poluare, latrina, grajd, depozit de gunoi sau deseuri de animale, cote�e, 
etc.  

- indepartarea apelor uzate provenind de la locuin�e neracordate la un sistem de canalizare se face 
prin instala�ii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate 
conform normelor in vigoare si amplasate la cel pu�in 10,00 m fa�a de cea mai apropiata locuin�a. 

- gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cote�e, latrina, grajd, depozit gunoi grajd 
etc.) si amplasarea lor in acord cu cele aratate de mai sus.  

- la cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi facuta pe sub 
trotuare pentru a se evita producerea ghe�ii; 

- se va asigura evacuarea rapida a apelor meteorice din spa�iile accesibile publicului la re�eaua de 
canalizare;  

- noile cladiri vor fi echipate fie cu o antena colectiva si o re�ea de videocomunica�ii conform 
reglementarilor tehnice in vigoare, fie cu un bransament la re�eaua cablata; 

- toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunica�ii vor fi realizate ingropat; 
- se interzice dispunerea pe fa�ade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila; 
- cu excep�ia telecomunica�iilor speciale, se interzice dispunerea de pilone�i zabreli�i (tripozi uni�i cu grinzi 

cu zabrele) pe terasele cladirilor care nu sunt tehnice sau  industriale. 
-  toate cladirile vor fi racordate la re�elele tehnico-edilitare publice si la sistemele moderne de 
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telecomunica�ii; 
- data fiind intensitatea circula�iei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu 

sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghe�ii. 
 
ARTICOLUL 13 - SPA�II  LIBERE  SI  SPA�II  PLANTATE 
  
C1+C2 - spa�iile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp. 
- se vor identifica, pastra si proteja in timpul executarii construc�iilor arborii importan�i existen�i avand 

peste 4,00 m inal�ime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in 
schimb al�i 10 arbori in perimetrul propriu sau in spa�iile plantate publice din proximitate; 

- pentru imbunata�irea microclimatului si pentru protec�ia construc�iilor se va evita impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese, circula�ii pietonale, terase; 

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi  inconjurate cu un gard 
viu de minim 1,20 m inal�ime; 

- in zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de radacina pot mari sensibilitatea la 
umiditate a terenului de fundare, iar in zonele de versan�i se recomanda speciile care prin tipul de 
radacini contribuie la stabilizarea pantelor. 

 
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI 
  
C1+C2 - gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inal�imea de 2,00 m, vor avea un soclu opac de 
circa 0,60 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica  si  vor fi dublate de gard viu; 
pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace cu inal�imi de maxim 2,50 m. 
- spre trotuare si circula�ii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea 
apartenen�ei spa�iului prin diferen�e de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. 

  
SEC�IUNEA III: POSIBILITA�I  MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 

                              
ARTICOLUL 15 - PROCENT  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI (POT) 
  
C1+C2 - pentru func�iunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului  cu 
recomandarea  de a se opta pentru POT maxim = 70%; 
  
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI (CUT)  
  
C1+C2 - pentru func�iunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fara a se 

depasi CUT maxim = 2,1 pentru cladiri cu 3 niveluri. 
 
 
M  – ZONA MIXTA  
CUPRINZAND SERVICII DE INTERES GENERAL; LOCUIN�E UNIFAMILIALE MICI SI MEDII, CU max 
P+2 NIVELURI; ECHIPAMENTE PUBLICE; SPATIILE VERZI AFERENTE; UNITATI PRODUCTIVE 
INDUSTRIALE MICI SI MIJLOCII, DEPOZITARI DE ARIE REDUSA; ACTIVITA�I PRODUCTIVE 
AGRICOLE DE ARIE REDUSA 
 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

  
Zona mixta se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate in acceptarea diferitelor func�iuni de interes general si 
public, formand in mod continuu linearita�i comerciale si de servicii de-a lungul arterelor principale din aria 
cuprinsa in inelul principal de circula�ie si segmente de linearita�i formate din diverse categorii de activita�i 
comerciale, servicii si de produc�ie concreta si abstracta, in lungul principalelor artere de penetra�ie in 
teritoriul intravilan si al inelelor exterioare de circula�ie. Totodata, zona mixta prelungeste zona centrala, 
contureaza mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (ex: zone de activita�i etc.) si completeaza 
func�iunea centrelor secundare. 

Formata, ca fond construit, in mare parte din cladiri mici si medii, cu sau fara parter comercial, zona mixta 
permite conversia locuin�elor in alte func�iuni, in contrast cu zona de locuit (L), in care acest lucru este limitat. 
Conversia locuin�elor in alte func�iuni este condi�ionata de men�inerea ponderii acestora de cel pu�in 30% din 
ADC.  
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De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spa�ii comerciale si servicii, cu condi�ia 
elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale care sa precizeze, in lungul anumitor artere constituite – pe 
masura ce apare un interes in acest sens -: (a) localizarea si gabaritul noilor inser�ii, (b) modul de asigurare a 
coeren�ei si calita�ii imaginii locale, (c) condi�iile de asigurare a cerin�elor func�ionale, a celor de men�inere a 
vegeta�iei existente, a acceselor carosabile si pietonale catre interiorul zonei, precum si (d) modul de 
asigurare a intimita�ii locuin�elor din proximitate. 

Pentru zonele studiate in prezentul P.U.G., zona mixta este considerata a fi constituita din institu�ii, servicii si 
echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, 
colective si personale, comer�, hoteluri, restaurante, recreere), mici activita�i productive manufacturiere si 
locuin�e. 

Zona se compune din urmatoarele subzone / unita�i teritoriale de referin�a: 
 

• M - Subzona mixt� cu regim de construire discontinuu formata din cl�diri cu regim de în�ltime maxim 
P+2 niveluri, în care predomin� comertul �i serviciile. 

 
Pentru noile grupari de locuit, majoritatea situate in extinderea intravilanului, se vor realiza opera�iuni 
urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu urmatoarele recomandari: 
(1) opera�iunile sa se realizeze in parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilita�i 
privind opera�iunile funciare prealabile, lucrarile principale de infrastructura, echipamentele publice, 
locuin�ele sociale si amenajarile plantate publice precum si garantarea calita�ii generale a opera�iunii in care 
intra bani publici; 
(2) marimea unei opera�iuni sa nu depaseasca un numar de maxim 1000 locuin�e; 
(3) locuin�ele sociale sa fie integrate intr-o pondere de maxim 20% in orice opera�iune de construire a 
locuin�elor. 

 
SEC�IUNEA I: UTILIZARE  FUNC�IONALA 

  
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI  ADMISE 
 
M - sunt admise urmatoarele utilizari: institu�ii, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, 
municipal, de sector si de cartier; sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, 
cercetare, expertizare,  consultan�a in diferite domenii si alte servicii profesionale;  servicii sociale, colective 
si personale; sedii ale unor organiza�ii politice, profesionale etc.;  lacasuri de cult; comer� cu amanuntul; 
activita�i manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agen�ii de turism; restaurante, baruri, 
cofetarii, cafenele etc.; sport si recreere in spa�ii acoperite; parcaje la sol si multietajate; spa�ii libere 
pietonale, pasaje pietonale acoperite; spa�ii plantate - scuaruri; locuin�e cu partiu obisnuit;  locuin�e cu partiu 
special care includ spa�ii pentru profesiuni liberale. 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI  ADMISE CU CONDI�IONARI 
 
M - cladirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale :  
- func�iuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de func�ionare 

specific si vor fi prevazute cu vitrine luminate noaptea;  se recomanda ca activita�ile in care accesul 
publicului nu este liber sa nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea strazii incluse in zona mixta si sa 
nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distan�a mai mica de 
100 metri de servicii si echipamente publice si de biserici; 

- pentru orice utilizari se va �ine seama de condi�iile geotehnice; 
- in zonele existente se admite conversia locuin�elor in alte func�iuni, cu condi�ia men�inerii ponderii 

locuin�elor in propor�ie de minim 30 % din ADC. 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI  INTERZISE 
 
M - se interzic urmatoarele utilizari: 
- activita�i productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- depozitari de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deseurilor urbane; 
- depozitarea pentru vanzare a unor cantita�i mari de substan�e inflamabile sau toxice; 
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spa�iile publice si construc�iile de pe 
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parcelele adiacente; 
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 
 
SEC�IUNEA II - CONDI�II DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR 

  
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFE�E, FORME, DIMENSIUNI) 
 
M - cu urmatoarele condi�ionari pentru subzona mixta din lungul principalelor artere de circula�ie si pentru 

zona de extindere: 
- in cazul construc�iilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000 mp, cu un front la strada de 

minim 20,00 metri;  
- pentru celelalte categorii de func�iuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 300 mp 

si un front la strada de minim 8,00 metri, in cazul construc�iilor insiruite dintre doua calcane laterale si de 
minim 12,00 metri in cazul construc�iilor cuplate la un calcan lateral sau independente; raportul intre 
laturile parceleui nu va depasi 1/3; 

- in cazul parcelarului existent suprafa�a minima a parcelei construibile este de 150 mp; parcelele sub 150 
mp pentru a deveni construibile, este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente. 

  
M - terenul liber dintre construc�iile existente pe care se poate realiza inser�ia unor cladiri comerciale se va 
delimita printr-un  PUZ elaborat pentru tot tronsonul strazii pentru construc�ii amplasate pe arterele majore 
sau PUD pentru cele amplasate pe strazi secundare,  prin care se va asigura coeren�a cadrului construit, 
respectarea distan�elor minime fa�a de cladirile existente, evitarea blocarii acceselor carosabile si pietonale 
existente, conservarea arborilor existen�i.  
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FA�A DE ALINIAMENT 
 
M - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 3,00 – 5,00 m sau vor fi dispuse pe 

aliniament in func�ie de caracterul strazii, de profilul activita�ii si de normele existente; 
-la intersec�ia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea 
unghiului dintre strazi avand o lungime de minim 12,00 m pe strazi de categoria I, a II-a si de 6,00 m pe 
strazi de categoria a III-a. 
-cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fa�a de aliniament care nu va depasi 
20,00 m (aliniament posterior). 

 
M - construc�iile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului strazii 

cu urmatoarele condi�ii: 
- in cazul in care pe parcelele invecinate construc�iile sunt retrase de la aliniament se va respecta 

retragerea existenta; daca retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominanta pe strada, 
instituita prin regulamentele anterioare, eviden�iata prin cladiri mai noi si in stare buna; 

- in cazul in care parcela se invecineaza pe o latura cu o construc�ie dispusa pe aliniament, iar pe cealalta 
latura cu o construc�ie in stare buna retrasa de la aliniament, noua cladire va fi dispusa pe aliniament, 
dar se va racorda la alinierea retrasa, pentru a nu eviden�ia un calcan;   

- in cazul in care parcela se invecineaza pe o latura cu o construc�ie retrasa de la aliniament, iar pe 
cealalta latura cu o construc�ie neviabila iar caracterul strazii indica tendin�a cladirilor mai noi de a se 
retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, noua cladire se va retrage de la aliniament 
conform retragerii existente;   

- in cazul unei parcele de col� situata intr-o intersec�ie constituita pe celelalte col�uri cu 1-3 cladiri avand 
col�urile tesite conform regulamentelor anterioare, aliniamentul va prelua dimensiunea existenta a 
tesiturii. 

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FA�A DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR 
 
M - cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fa�a de limitele laterale vor fi de minim 

jumatate din inal�imea la cornise, dar nu mai pu�in de 5,00 m, retragerea fa�a de limitele posterioare va fi 
de minim jumatate din inal�imea la cornise, dar nu mai pu�in de 6,00 m. 

  
M - cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o 

distan�a de maxim 20,00 m de la aliniament;  
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- in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o cladire avand calcan pe 
limita de proprietate, iar pe cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterala a 
parcelei si avand pe fa�ada laterala ferestre, noua cladire se va alipi de calcanul existent, iar fa�a de 
limita opusa se va retrage obligatoriu la o distan�a egala cu jumatate din inal�ime, dar nu mai pu�in de 
3,00 m; in cazul in care aceasta limita separa  zona reziden�iala, de o func�iune publica sau de o 
biserica, distan�a se majoreaza la 5,00 m; 

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separa�ie dintre zona mixta si 
zona reziden�iala, o func�iune publica sau o biserica, cazuri in care se admite realizarea noilor cladiri 
numai cu o retragere fa�a de limitele laterale ale parcelei egala cu jumatate din inal�imea la cornisa, dar 
nu mai pu�in de 5,00 m;   

- distan�a dintre cladirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si posterioare ale parcelei este de 
minim10,00 m;  

- cladirile se vor retrage fa�a de limita posterioara la o distan�a de cel pu�in jumatate din inal�imea cladirii 
masurata la cornisa, dar nu mai pu�in de 6,00 m; 

- se recomanda ca, pentru respectarea intimita�ii locuin�elor, parapetul ferestrelor de pe fa�adele laterale 
ale cladirilor din zona mixta cu alte func�iuni decat locuin�e care sunt orientate spre locuin�ele de pe 
parcelele laterale situate la mai pu�in de 10,00 m, sa aiba parapetul ferestrelor la minim 1,20 m de la 
pardoseala incaperilor; 

- in cazul cladirilor comerciale si de produc�ie se admite regimul compact de construire cu condi�ia 
respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului; 

- in cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o 
cladire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de 
la limita laterala a parcelei si avand pe fa�ada laterala ferestre ale unor incaperi principale, noua cladire 
se va alipi de calcanul existent, iar fa�a de limita opusa se va retrage la o distan�a egala cu minim 1/3 din 
inal�ime, dar nu mai pu�in de 3,00 m; se admit retrageri de minim 3,00 m la construc�iile cu P+2 niveluri 
avand pe fa�ada laterala ferestre de la incaperi principale precum si la construc�iile cu P+4 niveluri avand 
pe fa�ada laterala ferestre de la incaperi in care nu au loc activita�i permanente si deci care nu necesita 
lumina naturala. 

  
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE  FA�A DE ALTELE  PE ACEEASI PARCELA 
 
M - cladirile vor respecta intre ele distan�e egale cu jumatate din inal�imea celei mai inalte; distan�a se poate 
reduce la jumatate din inal�ime, dar nu mai pu�in de 6,00 m, numai in cazul in care fa�adele prezinta calcane 
sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activita�i permanente care 
necesita lumina naturala. 
- cur�ile inchise vor avea o suprafa�a de minim 30,00 mp cu condi�ia ca cel pu�in una din dimensiunile in 

plan ale cur�ii sa fie de minim 1/2 H. 
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULA�II  SI  ACCESE 
 
M - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min 3,00 m la�ime dintr-o 

circula�ie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal ob�inut prin una din proprieta�ile 
invecinate; 

- in cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un 
pasaj dimensionat astfel incat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distan�a 
dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 30,00 m; 

- se pot realiza pasaje si cur�i comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai in timpul 
programului de func�ionare precum si pentru accese de serviciu; 

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spa�iile publice a persoanelor handicapate sau 
cu dificulta�i de deplasare. 

 
ARTICOLUL 9 -  STA�IONAREA  AUTOVEHICULELOR 
 
M - sta�ionarea autovehiculelor necesare func�ionarii diferitelor activita�i se admite numai  in interiorul 

parcelei, deci in afara circula�iilor publice;  
- in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin 

prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj in cooperare ori concesionarea locurilor necesare 
intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate in zona adiacenta la o distan�a de maxim 150 m; 

- se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se faca in suprafe�e dimensionate si 
dispuse astfel incat sa permita ulterior, odata cu cresterea gradului de motorizare, construirea unor 
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parcaje supraetajate. 
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR. 
- in zonele cu restrictii pentru constructii, regimul de inaltime maxim admis este de Parter, daca nu exista alte 
restrictii impuse de studiul geotehnic. 
- in zona cu valoare ambientala se va respecta alinierea corniselor existente; in cazul unor volume care 
depasesc inaltimea vecinatatilor imediate pentru acordarea autorizatiei se vor prezenta justificari 
suplimentare privind relatiile cu cladirile existente care sunt situate in limita de 200 metri; 
- regimul de inaltime in zona cu valoare ambientala este de Parter (4,00 m), nu sunt admise mansardari; 
- in restul zonei regimul de inaltime maxim admis este de P+2 (10,00 m), P+1 sau P+1+M; 
- se admit depasiri de 1-2,00 m numai pentru alinierea la cornisa cladirilor invecinate in cazul regimului de 
construire cuplat; 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
- aspectul cladirilor va tine seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura 
cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; 
- conform art. 32 din Regulamentul general de urbanism, aspectul exterior trebuie sa se inscrie in specificul 
zonei prin respectarea principiilor de estetica arhitecturala, precum si a traditiilor locale; 
- se recomanda realizarea unor fatade simple de factura contemporana, cu putine elemente decorative, puse 
in valoare prin utilizarea unor culori deschise (estompate); 
- sunt interzise elmentele arhitecturale nespecifice zonei si anume: turnulete, balustrii, utilizarea unor 
elemente decorative in exces; 
- se va asigura o tratare similara tuturor fatadelor aceleiasi cladiri; 
- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea 
principala; 
- sunt interzise imitatiile de materiale ca: piatra falsa, caramida falsa, lemnul fals, folosirea in exterior a unor 
materiale fabricate pentru interior si a unor materiale de constructie precare (de tip azbociment, tabla 
ondulata, tabla stralucitoare din aluminiu, plastic ondulat, etc.) precum si evitarea diversitatii excesive a 
acestora; 
- este interzisa acoperirea, modificarea sau inlaturarea cosurilor de fum existente, a stalpilor de lemn, si a 
parapetului balcoanelor si prispelor; aceste elemente specifice zonei vor trebui reabilitate/renovate cit mai 
apropiat de aspectul lor original; 
- culorile vor urmarii armonizarea cu zona inconjuratoare, precum si evitarea deprecierii peisajului 
rural/natural prin evitarea folosirii unor culori stridente; 
- este interzisa dispunerea conductelor, cablurilor si antenelor pe fatada cladirilor; 
- nu se admite realizarea unor acoperisuri/mansarde avind o inclinare mai mare de 15º-20º; se recomanda 
realizarea unor acoperisuri in 4 ape; 
- extinderile cladirilor existente se vor face in spiritul constructiei initiale; 
- constructiile noi vor respecta parcelarul, amplasarea pe teren a imobilului, inaltimea la cornisa, raportul plin 
/gol, tipul de timplarie, invelitoare si materialele de finisaj ale fatadelor exprimate in constructiile vecine; 
- mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural in vederea realizarii unei imagini coerente; 
- locurile de depozitare a pubelelor, se vor amplasa astfel incit sa nu fie vizibile din spatiul public; 
- firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii conform prevederilor legale. Firmele vor putea fi 
paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a 
imobilelor vecine. 
- se recomanda ca acestea sa fie de dimensiuni mici, discrete, respectind compozitia fatadei si nealterind 
elementele de decor sau compozitia generala; 
- firmele paralele cu fatada se vor limita la lungimea vitrinei; 
- se interzic: 
- dispozitivele sclipitoare, stridente sau cu iluminat agresiv; 
- inscriptiile luminoase moderniste; 
- inscriptiile pe balcoane, cornise sau acoperisuri; 
- pentru constructiile susceptibile de a fi monument este obligatorie pastrarea volumetriei, a formei si 
materialelor sarpantei, a modenaturii si decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a timplariei, a grilajelor, 
copertinelor, a hornurilor, a materialelor pentru soclu a treptelor exterioare, a balustradelor si parapetilor 
balcoanelor si prispelor, a culorilor fatadei si a elementelor deocrative din lemn; 
- renovarea cladirilor cu valoare de monument sau ambientala va trebui sa redea aspectul si caracterul initial 
prin suprimarea adaugirilor fara valoare istorica si arhitecturala; 
- este interzisa schimbarea formei si pozitiei originare, inlaturarea sau mascarea streasinii, paziei, cosurilor 
de fum, la cladirile susceptibile de a fi monument, si a celor cu valoare ambientala; acestea vor trebui 
renovate intr-un mod cit mai apropiat de aspectul lor original; 
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- este interzisa schimbarea materialelor timplariei din lemn cu plastic (PVC) sau aluminiu la cladirile 
susceptibile de a fi monument; 
- de asemenea, este interzisa inlocuirea timplariei de lemn cu timplarie de lemn cu dimensiuni, sectiuni, 
impartiri si sens de deschidere nespecifice precum si utilizarea geamurilor reflectorizante, metalizate; lemnul 
va fi tratat sau vopsit, in conformitatete cu perioada in care a fost realizat edificiul; 
- pentru fatade se vor utiliza tencuieli lise/driscuite cu mortar de var si nisip cu zugraveli de apa in culori 
pastelate, traditionale (de regula var alb); 
- acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala; 
- se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperire in terasa; 
- lucarnele se vor conserva in forma in care exista si se vor restatura, fara a fi inlocuite cu lucarne 
nespecifice si netraditionale; 
- hornurile de fum si cosurile de ventilatie se vor restaura si se vor realiza dupa modelele existente. Cosurile 
originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, restul vor fi tencuite cu mortar si varuite in culoarea 
fatadei. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele; 
- se interzic: cosurile de fum din beton aparent, coronamentele metalice sau din beton si diversele sisteme 
de ventilatie aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret, invizibile din domeniul 
public; 
- orice interventii asupra cladirilor susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice, si in cadrul zonei 
ambientale se va face in conformitate cu prevederile legii; 
 
ARTICOLUL 12 - CONDI�II  DE  ECHIPARE  EDILITARA 
  
M - toate construc�iile noi vor fi racordate la re�elele edilitare publice de apa, canalizare; 
-in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va ob�ine avizul  autorita�ii competente care administreaza 
resursele de apa, cu respectarea urmatoarelor norme: 

• fantana trebuie amplasata si construita, astfel incat sa fie protejata de orice sursa de poluare si sa 
asigure accesibilitatea. in situa�ia in care construc�ia fantanii nu asigura protec�ia apei, iar adancimea 
acviferului folosit este mai mica de 10,00 m, amplasarea fantanii trebuie sa se faca la cel pu�in 10,00 
m de orice sursa posibila de poluare, latrina, grajd, depozit de gunoi sau deseuri de animale, cote�e, 
etc.  

• indepartarea apelor uzate provenind de la locuin�e neracordate la un sistem de canalizare se face 
prin instala�ii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate 
conform normelor in vigoare si amplasate la cel pu�in 10,00 m fa�a de cea mai apropiata locuin�a. 

• gruparea anexelor gospodaresti care genereaza poluare (cote�e, latrina, grajd, depozit gunoi grajd 
etc.) si amplasarea lor in acord cu cele aratate de mai sus. 

-la cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi facuta pe sub trotuare 
pentru a se evita producerea ghe�ii; 
-se va asigura evacuarea rapida a apelor meteorice din spa�iile accesibile publicului la re�eaua de 
canalizare;  
noile cladiri vor fi echipate fie cu o antena colectiva si o re�ea de videocomunica�ii conform reglementarilor 
tehnice in vigoare, fie cu un bransament la re�eaua cablata; 
-toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunica�ii vor fi realizate ingropat; 
-se interzice dispunerea pe fa�ade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila cu excep�ia 
telecomunica�iilor speciale, se interzice dispunerea de pilone�i zabreli�i   (tripozi uni�i cu grinzi cu zabrele) pe 
terasele cladirilor care nu sunt tehnice sau  industriale. 

 
ARTICOLUL 13 - SPA�II  LIBERE  SI  SPA�II  PLANTATE 
  
M - se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii construc�iilor arborii importan�i existen�i avand peste 

4,00 m inal�ime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in 
schimb al�i 10 arbori in perimetrul unor spa�ii plantate publice din apropiere;  

- in gradinile de fa�ada ale echipamentelor publice minim 40% din suprafa�a va fi prevazuta cu planta�ii 
inalte; 

- terenul care nu este acoperit cu construc�ii, platforme si circula�ii va fi acoperit cu gazon si plantat cu un 
arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de 
1,2 metri inal�ime;  

- in zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de radacina pot mari sensibilitatea la 
umiditate a terenului de fundare. 

- se va asigura un spatiu plantat de minim 25% din suprafata parcelei; 
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- spatiile vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada; 
- in gradinile de fatada ale echipamentelor publice minim 40% din suprafata va fi prevazuta cu plantatii inalte; 
- terenul care nu este acoperit cu constructii, platforme si circulatii va fi acoperit cu gazon si plantat cu un 
arbore la fiecare 100 mp; 
- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu un gard viu de 
1,20 metri inaltime; 
- se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avind peste 
4,00 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 
10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere; 
     
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI 
  
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI. 
- pentru zona cu valoare ambientala se va respecta tipul existent de imprejmuiri (gard de scandura cu 
inaltimea de 1,50 – 1,80 metri); 
- in zona cu valoare ambientala nu se admit imprejumiri din dale prefabricate din beton, placi aglomerate de 
lemn, sau plasa de sirma; 
- pentru restul zonelor imprejmuirea va avea o inaltime cuprinsa intre 1,50 – 1,80 metri si poate fi formata 
dintr-un soclu opac din zidarie de 0,20 – 0,40 metri, iar partea superioara din scinduri; 
- gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea de maxim 2,00 metri; 
- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri 
transparente de 1,50 metri inaltime din care 0,40 metri soclu opac, dublate de gard viu; 

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu 
borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc 
 
 

SEC�IUNEA III: POSIBILITA�I  MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 

                              
ARTICOLUL 15 - PROCENT  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI (POT %) 
  
M - POT maxim = 50%; 

• pentru func�iunile publice se vor respecta normele in vigoare sau tema specifica. 
 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI (CUT) 
 
M -  CUT maxim  = 1,5 (mp ADC/ mp teren) 
 
 
L - ZONA DE LOCUIT 
CUPRINZAND LOCUIN�E INDIVIDUALE MICI SI MEDII, CU P, P+2 NIVELURI, CU FUNCTIUNILE – 
COMPLEMENTARE SI SPATIILE VERZI AFERENTE 
 
GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI 
 
Zona de locuit este constituita din locuinte individuale dispuse in mod izolat pe parcela. Marea lor majoritate 
detin suprafete destinate productiei agricole de subzistenta. Acest tesut este destul de compact, 
predominind locuirea, diferitele functiuni (comertul, serviciile si echipamente publice aferente, mica productie 
manufacturiera), fiind slab reprezentate. 
Parcelarul este rezultatul evolutiei in timp a localitatii, format in principal prin extinderea localitatii pe terenuri 
agricole fara a avea un plan prestabilit. in ceea ce priveste pozitionarea casei si a anexelor fata de strada se 
constata ca acestea sunt retrase avind in zona de acces fie o gradina de flori, zarzavat, fie vita de vie sau 
pomi fructiferi. Forma parcelelor este tributara fostei folosinte a terenului si anume terenuri agricole care 
prezinta forme dreptunghiulare, alungite permitind dispunerea cladirilor cu latura scurta spre strada. Ca 
volumetrie, predomina casele avind un singur nivel, cu acoperisuri in sarpanta, dispuse izolat pe parcela – 
formind fronturi discontinuee la strada. 
 
Pentru zonele predominant rezidentiale prezentul regulament are in vedere asigurarea calitatii locuirii la 
standarde europene, valorificarea terenului si a fondului construit viabil, mentinerea valorii proprietatilor, 
asigurarea fara discriminare a dreptului fiecarui locuitor la insorire, luminare naturala, intimitate, spatiu 
plantat, acces la echipamente publice sociale si tehnico-edilitare, securitate personala, protectie fata de 
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poluare. 
Prevederile prezentului regulament sustin evolutia localitatii, prin: 
- mentinerea zonelor bine constituie cu cresterea coerentei in cazul interventiilor punctuale; 
- reconstructia zonelor insalubre prin operatiuni de comasare si relotizare; 
- extinderea pe terenuri neconstruite, atit intravilane cit si extravilane, cu noi cartiere de locuinte individuale si 
colective mici in cadrul unui parteneriat intre sectorul public si sectorul privat, menit sa asigure o dezvoltare 
durabila si in concordanta cu specificul zonei. 
In toate cazurile se vor respecta zonele de protectie fata de magistralele de transport apa si energie 
electrica. De asemenea, drumul national, judetean isi pastreaza categoria functionala din care fac parte,fiind 
considerate fara intrerupere in traversarea localitatilor, servind si ca strazi. 
 
Cu scopul evitarii riscului de producere a dezastrelor naturale (seisme, tasari) si protectiei locuitorilor 
impotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10 Expunerea la riscuri naturale) 
prevede: 
• Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zone expuse la riscuri naturale, cu exceptia 
celor carora au drept scop limitarea acestora, este interzisa. 
 
L - ZONA DE LOCUIT 

• L1 - Subzona locuintelor individuale cu P, P+2 niveluri situate in zone constituite (tesut 
traditional). 

• L2 - Subzona locuintelor individuale cu P, P+2 niveluri, cu functiuni complementare, situate in 
noile extinderi ale intravilanului. 

 
 
SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE 
L1 + L2 - locuinte individuale mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire discontinuu (izolat); 
- anexe gospodaresti 
- echipamente publice specifice zonei rezidentiale: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, 
spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri; 
- scuaruri publice; 
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare; 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI 
L1 + L2 - se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere, cu conditia ca 
suprafata acestora sa nu depaseasca 100,00 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai 
mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste orele 22 si sa nu utilizeze 
terenul liber al parcelei pentru depozitare si productie; 
- functiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafata 
desfasurata cuprinse intre 100,00 mp. si 250,00 mp se pot admite cu conditia elaborarii si aprobarii unor 
documentatii de tip PUZ; 
L1 + L2 - orice interventii in zonele cu restrictii pentru construit, se vor realiza in conformitate cu cerintele 
specifice impuse de studiile geotehnice; de cerintele detinatorilor retelelor tehnice, sau de normele sanitare 
si de mediu; 
L1 + L2 - drumurile propuse pe trasee noi au caracter orientativ, insa in momentul emiterii certifcatului de 
urbanism si a autorizatiei de construire se va tine cont de posibilitatea realizarii acestor drumuri in urmatorii 
ani, recomandindu-se neocuparea acestor trasee cu constructii permanente; 
- in cazul in care un investitor achizitioneaza mai multe parcele vecine si realizeaza un PUZ, traseul acestor 
drumuri propuse prin PUG poate fi modifcat pastrindu-se insa continuuitatea si legaturile acestuia cu 
celalalte drumuri din trama stradala majora; 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 
L1 + L2 - se interzic urmatoarele utilizari: 
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de 
transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin 
deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22; 
- activitatile comerciale si cele manufacturiere cu o suprafata desfasurata de peste 250,00 mp, care 
genereza transporturi grele, sunt poluante, sau au program prelungit peste orele 22; 
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie; cresterea animalelor in numar mai mare de 5 capete 
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porcine/ bovine, ferme avicole. 
- depozitare en-gros; 
- depozitari de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deseurilor; 
- depozitarea pentru vinzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; 
- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice; 
- statii de betoane; 
- autobaze; 
- statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 masini; 
- spalatorii chimice; 
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele 
adiacente; 
- oriice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica 
evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice. 
 
SECTIUNEA II - CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR 
 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
L1 + L2 - se recomanda lotizarea terenului in parcele avind minim 750 mp si un front la strada de minim 12,0 
metri; in functie de necesitati vor putea fi concesionate sau cumparate una sau mai multe parcele adiacente; 
L1 + L2 - in cazuri speciale, in vederea mentinerii caracterului specific al parcelarii, sau pentru parcelele 
aflate in imposibilitate de comasare pot fi considerate construibile parcelele sub 750 mp., pe baza unor 
documentatii de urbanism PUZ/ PUD insotite de ilustrarea temei de arhitectura si desfasurari stradale. 
Frontul la strada va trebui sa fie insa de minim 12,0 m; 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
Aliniament – limita intre proprietatea privata si domeniul public 
Regim de alinieree – limita conventionala, stabilita prin regulamentul de urbanism ce reglementeaza modul 
de amplasare al constructiilor prin fixarea unei distante intre fronturile construite si un reper existent (axul 
strazii, limita trotuarului, imprejumiri) 
L1 - se va respecta caracterul strazii prin mentinerea tipului traditional de raportare la aliniament; 
L1 - retras fata de aliniament cu minim 5,00 metri in cazul lotizarilor existente cu parcele care indeplinesc 
conditiile de construibilitate si echipare edilitara, iar strazile au profile minime de 6,00 m carosabil cu trotuare 
de 1,50 m si santuri de 1,5 m; 
L2 - constructile din noile lotizari vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,00 metri, avind obligativitatea de 
a amenaja acest spatiu ca spatiu plantat; 
L1 + L2 - distantele se pot majora in cazul protejarii unor arbori sau in cazul alipirii la o cladire existenta 
situata mai retras 
- pentru parcelele de colt, retragerea se va respecta fata de ambele aliniamente; 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
L1 + L2 - cladirile izolate se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu jumatate din inaltimea la 
cornisa, dar nu cu mai putin de 2,00 metri conform Codului Civil; retragerea fata de una din limitele laterale 
va fi de minim 3,00 m pentru a permite accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor la curtea din spate; 
- in cazul constructilor izolate, picatura streasinii va trebui sa cada pe terenul proprietarului care construieste; 
- amplasarea constructiilor in zonele de protectie ale infrastructurii se va face numai cu avizul 
administratorului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza in intravilan, pe terenuri proprietate privata; 
- amplasarea anexelor gospodaresti, precum si a fintinilor, closetelor, etc. se va face la distanta fata de 
imprejmuirea vecina, distante care sa respecte normele de igiena si cele P.S.I.; 
L1 + L2 - cladirile se vor alipi de calcanele cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pina 
la o distanta de maxim 20,00 metri de la aliniament; 
L1 + L2 - cladirile cuplate, se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de 
cealalta limita la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea la cornisa in punctul cel mai inalt fata de teren, 
dar nu cu mai putin de 3,00 metri pentru a permite accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; in cazul 
in care aceasta limita separa parcela de o functiune publica, distanta se majoreaza la5,00 metri; 
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separatie dintre zona mixta si 
zona rezidentiala, o functiune publica, cazuri in care se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere 
fata de limitele laterale ale parcelei egala cu jumatate din inaltimea la cornise, dar nu mai putin de 5,00 metri; 
- distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si posterioara a parcelei este de minim 10,00 metri; 
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L1 + L2 - cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea 
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 10,00 metri; 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA 
L1 + L2 - distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii 
celei mai inalte pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la jumatate, dar nu mai putin 
de 4,00 metri, daca fronturile opuse nu au camere locuibile; 
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE 
L1 + L2 - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri latime 
dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile 
invecinate; 
 
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
L1 + L2 - stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice; 
 
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR 
L1 + L2 - in zonele cu restrictii pentru constructii, regimul de inaltime maxim admis este de Parter, daca nu 
exista alte restrictii impuse de studiul geotehnic; 
L1 + L2 - regimul de inaltime maxim admis este de P+2 sau P+1+M (10,00 m); 
- se admit depasiri de 1-2,00 m numai pentru alinierea la cornisa cladirilor invecinate in cazul regimului de 
construire cuplat; 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
- aspectul cladirilor va tine seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura 
cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; 
- conform art. 32 din Regulamentul general de urbanism, aspectul exterior trebuie sa se inscrie in specificul 
zonei prin respectarea principiilor de estetica arhitecturala, precum si a traditiilor locale; 
- se recomanda realizarea unor fatade simple de factura contemporana, cu putine elemente decorative, puse 
in valoare prin utilizarea unor culori deschise (estompate); 
- sunt interzise elmentele arhitecturale nespecifice zonei si anume: turnulete, balustrii, utilizarea unor 
elemente decorative in exces; 
- se va asigura o tratare similara tuturor fatadelor aceleiasi cladiri; 
- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea 
principala; 
- sunt interzise imitatiile de materiale ca: piatra falsa, caramida falsa, lemnul fals, folosirea in exterior a unor 
materiale fabricate pentru interior si a materialelor de constructie precare (de tip azbociment, tabla ondulata, 
tabla stralucitoare din aluminiu, plastic ondulat, etc.) precum si evitarea diversitatii excesive a acestora; 
- este interzisa acoperirea, modificarea sau inlaturarea florariilor, a cosurilor de fum existente, a stilipiilor de 
lemn, si a parapetului balcoanelor si prispelor; aceste elemente specifice zonei vor trebui reabilitate/renovate 
cit mai apropiat de aspectul lor original; 
- culorile vor urmarii armonizarea cu zona inconjuratoare, precum si evitarea deprecierii peisajului 
rural/natural prin evitarea folosirii unor culori stridente; 
- este interzisa dispunerea conductelor, cablurilor si antenelor pe fatada cladirilor; 
- nu se admite realizarea unor acoperisuri/mansarde avind o inclinare mai mare de 15º-20º; se recomanda 
realizarea unor acoperisuri in 4 ape; 
- extinderile cladirilor existente se vor face in spiritul constructiei initiale; 
- constructiile noi vor respecta parcelarul, amplasarea pe teren a imobilului, inaltimea la cornisa, 
raportul plin/ gol, tipul de timplarie, invelitoare si materialele de finisaj ale fatadelor exprimate in constructiile 
vecine; 
- mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural in vederea realizarii unei imagini coerente; 
- locurile de depozitare a pubelelor, se vor amplasa astfel incit sa nu fie vizibile din spatiul public; 
- firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii conform prevederilor legale. Firmele vor putea fi 
paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a 
imobilelor vecine; 
- firmele paralele cu fatada se vor limita la lungimea vitrinei; 
- se recomanda ca acestea sa fie de dimensiuni mici, discrete, respectind compozitia fatadei si nealterind 
elementele de decor sau compozitia generala; 
- se interzic: 
- dispozitivele sclipitoare, stridente sau cu iluminat agresiv; 



 

 

 

 

 30

- inscriptiile luminoase moderniste; 
- inscriptiile pe balcoane, cornise, florarii sau acoperisuri; 
L1 - pentru constructiile susceptibile de a fi monument este obligatorie pastrarea volumetriei, a formei si 
materialelor sarpantei, a modenaturii si decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a timplariei, a grilajelor, 
copertinelor, a florariilor, a hornurilor, a materialelor pentru soclu a treptelor exterioare, a balustradelor si 
parapetilor balcoanelor si prispelor, a culoriilor fatadei si elementelor deocrative din lemn; 
- este interzisa schimbarea materialelor timplariei din lemn cu plastic (PVC) sau aluminiu la cladirile 
susceptibile de a fi monument; 
- de asemenea, este interzisa inlocuirea timplariei de lemn cu timplarie de lemn cu dimensiuni, sectiuni, 
impartiri si sens de deschidere nespecifice precum si utilizarea geamurilor reflectorizante, metalizate; lemnul 
va fi tratat sau vopsit, in conformitate cu perioada in care a fost realizat edificiul; 
- pentru fatade se vor utiliza tencuieli lise/driscuite cu mortar de var si nisip cu zugraveli de apa in culori 
pastelate, traditionale (de regula var alb); 
- acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala; 
- se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperire in terasa; 
- lucarnele se vor conserva in forma in care exista si se vor restatura, fara a fi inlocuite cu lucarne 
nespecifice si netraditionale; 
- hornurile de fum si cosurile de ventilatie se vor restaura si se vor realiza dupa modele existente. Cosurile 
originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, restul vor fi tencuite cu mortar si varuite in culoarea 
fatadei. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele; 
- se interzic: cosurile de fum din beton aparent, coronamentele metalice sau din beton si diversele sisteme 
de ventilatie aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret, invizibile din domeniul 
public; 
 
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA 
L1 + L2 - toate cladirile noi vor fi dotate cu electricitate si instalatii de apa – canal in sistem public sau 
individual, proiectate si executate in conformitate cu normele sanitare; 
- se admit in mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilitatii de racordare la viitoarele retele de apa si 
canalizare cu conditia respectarii normelor de protectie sanitara; 
- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care administreaza 
resursele de apa; 
- in momentul realizarii retelei centralizate publice in zona, beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, 
potrivit normelor impuse de autoritatea locala; 
- se va asigura posibilitatea racordarii la sistemele moderne de telecomunicatii; 
- este interzisa dispunerea conductelor, cablurilor si antenelor pe fatada cladirilor; 
- in zona strazilor retelele tehnico edilitare vor fi amplasate subteran; 
- este interzisa amplasarea, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de 
alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii, transport in comun, a automatelor pentru 
semnalizare rutiera si altele de aceasta natura. Montarea acestor echipamente se va realiza fie subteran fie 
in incinte sau in nisele constructiilor cu accordul prealabil al proprietarului constructiilor si fara afectarea 
circulatiei publice; 
- se interzice amplasarea retelelor edilitare pe stilpii de iluminat public si de distributie a curentului electric, 
pe plantatiile de aliniament, pe elementele de fatada ale imobilelor, ori pe alte elemente sau structuri de 
aceasta natura; 
- lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se executa de regula anterior sau 
concomitent cu lucrarile de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a retelei stradale; 
- documentatiile tehnice elaborate pentru realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea retelei stradale 
precum si a drumurilor de interes local, judetean, national situate in extravilanul localitatilor vor prevedea in 
mod obligatoriu canale subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare, cu acordul administratorului 
drumului; 
 
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
L1 + L2 - spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada; 
- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu un arbore la 
fiecare 100,00 mp; 
- pentru locuinte, se va asigura un spatiu plantat de minim 30%; 
- se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avind peste 
4,00 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 
10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere 
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite 
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impermeabilizarea terenului peste minimum necesar; 
 
ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI 
- imprejmuirea va avea o inaltime cuprinsa intre 1,50 – 1,80 metri si poate fi formata dintr-un soclu opac din 
zidarie de 0,20 – 0,40 metri, iar partea superioara din scanduri; 
- gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltimea de maxim 2,00 metri; 
 
SECTIUNEA III - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
 
L1 - in zonele cu tesut traditional, se vor respecta conditiile impuse de studiile de specialitate POT maxim = 
35% 
L2 - POT maxim = 30% 
 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
L1 +  in zonele cu tesut traditional, se vor respecta conditiile impuse de studiile de specialitate L1 - CUT 
maxim = 1,05 
L2 - CUT maxim = 1,05 
  
A – ZONA DE ACTIVITA�I PRODUCTIVE - 
 CU UNITATI PRODUCTIVE INDUSTRIALE MICI SI MIJLOCII, DEPOZITARI ; ACTIVITA�I PRODUCTIVE 
AGRICOLE; SERVICII DE INTERES GENERAL ; ECHIPAMENTE PUBLICE ; SPATII VERZI 

 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

 
Zona se compune din terenurile ocupate de activitati productive de bunuri (productie “concreta” incluzind 
toate categoriile de activitati industriale conform CAEN). Din aceasta zona fac parte atit unitatile existente 
care se mentin, cit si terenurile rezervate pentru viitoare activitati productive si servicii. 
Pentru constructiile generatoare de riscuri tehnologice, stabilite in conformitate cu prevederile alin. (2) si ale 
art. 12 din R.G.U., prin ordin comun al ministrilor industriei, agriculturii si alimentatiei, apelor, padurilor si 
protectiei mediului, sanatatii, transporturilor, apararii nationale si de interne, se va solicitaautorizatia de 
construire in conformitate cu conditiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de 
procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren sau de 
poluarea aerului, apei sau solului. 
Pentru intreprinderile care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot si vibratii se instituie zone de 
protectie sanitara (procese industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, surpari de teren 
sau poluare) 
Pentru subzonele de tip A situate pe terenuri libere sau in extinderile intravilanului sunt necesare 
documentatii P.U.Z./P.U.D avizate conform legii. Acestea sunt necesare pentru identificarea acceselor, 
realizarea infrastructurii tehnice, modul de amplasare a cladirilor pe teren. In cazul obiectivelor existente, se 
va urmarii diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protectie, fisii 
puternic plantate cu latimi variabile, in functie de terenurile libere existente. 
 
Zona se compune din : 

• a. Subzona cu unitati productive industriale mici si mijlocii de arie redusa, depozitari 
de arie redusa activita�i productive agricole de arie redusa; servicii turistice; 
echipamente publice; spatii verzi si agrement (SC VECTOR SRL); 

• b. Subzona unitati productive cu profil agro-zootehnic; echipamente publice; spatii 
verzi (Complex Porci) 

• c. Subzona unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i 
productive agricole; servicii de interes general ; echipamente publice; spatii verzi 
(restul locatiilor) 

 
SECTIUNEA I : UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE 
- ferme zootehnice cu respectarea zonelor de protectie; 
- servicii pentru agricultura; 
- pepiniere; 
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- sere; 
- cultivarea plantelor cu folosinta industriala sau farmaceutica; 
- activitati de cercetare in agricultura; 
- spatii de depozitare, prelucrare si ambalare a produselor agricole; 
- spatii pentru comercializarea produselor agricole si animaliere; 
- servicii pentru intretinerea autoturismelor; 
- spalatorii auto, statii de alimentare cu combustibili; 
- tir – parkinguri; 
- spatii si platforme pentru depozitare; 
- locuinte de servici; 
- moteluri, pensiuni, agentii de turism; 
- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, cluburi etc.; 
- activitati industriale, productive si de servicii, IMM desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, 
distributia si depozitarea bunurilor si materialelor produse (parcuri logistice, parcuri tehnologice, parcuri 
industriale); 
- activitati manufacturiere 
- servicii pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale legate de 
transporturi si depozitare; 
- depozitare en-gros; 
- parcuri fotovoltaice si eoliene; 
- hale de prezentare de tip „showroom”; 
- comert („supermarket”) 
- perdele de protectie si spatii verzi amenajate; 
- retele tehnico-edilitare; 
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta 
in diferite domenii si alte servicii profesionale; 
- parcaje la sol; 
- sunt admise utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare ale diferitelor tipuri de intreprinderi 
existente; in cazul in care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activitatilor si/sau este necesara 
schimbarea destinatiei se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare). 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI 
- se interzice amplasarea fermelor zootehnice in vecinatatea locuintelor. Amplasarea fermelor zootehnice 
este posibila doar in conditiile prevazute de legislatia specifica, respectind prevederile OMS nr.536/1997 si 
obtinind accordul vecinilor, al Directiei sanitar veterinare, Autoritatii publice de sanatate si al Agentiei de 
Protectia Mediului, precum si celalalte aprobari specifice; 
– drumurile propuse pe trasee noi au caracter orientativ, insa in momentul emiterii certifcatului de urbanism 
si a autorizatiei de construire se va tine cont de posibilitatea realizarii acestor drumuri in urmatorii ani, 
recomandindu-se neocuparea acestor trasee cu constructii permanente; 
- in cazul in care un investitor achizitioneaza mai multe parcele vecine si realizeaza un PUZ, traseul acestor 
drumuri propuse prin PUG poate fi modifcat pastrindu-se insa continuuitatea si legaturile acestuia cu 
celalalte drumuri din trama stradala majora; 
- accesele din drumurile nationale se vor realiza numai prin artere colectoare in intersectiile existente, 
amenajate corespunzator volumelor de trafic; 
- locuinte cu conditia asigurarii unor perdele verzi de protectie (cca.15,0 m.) fata de functiunea dominanta. 
Aceste perdele vegetale se vor realiza prin retragerea locuintei cu 15,0m. fata de limitele laterale si 
posterioara ocupate de activitatile productive. Masurile acestea sunt necesare in vederea diminuarii efectelor 
poluarii fonice si atmosferice rezultate din functionarea activitatilor dominante din zona respectiva. Pentru 
acestea se vor folosi indicatorii urbanistici (POT, CUT, Regim de inaltime) specifici zonei de locuinte L2. 
- terenurile accesibile pe cale ferata industriala vor fi rezervate activita�ilor productive si de depozitare care 

utilizeaza acest mod de transport pentru materia prima si produse; 
- activita�ile actuale vor fi permise in continuare cu condi�ia diminuarii cu cel pu�in 50% a poluarii actuale in 

termen de 5 ani; 
- extinderea sau conversia activita�ilor actuale va fi permisa cu condi�ia sa nu agraveze situa�ia poluarii; 
- se pot localiza cu aceleasi condi�ii de diminuare a poluarii  urmatoarele func�iuni: 

1. birouri incluzand oricare din urmatoarele utilizari: 
a)      birouri profesionale sau de afaceri; 
b)      servicii pentru afaceri; 
c)      institu�ii financiare sau bancare; 
d)      posta si telecomunica�ii 
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2. activita�i productive si servicii incluzand oricare din urmatoarele utilizari: 
 a)      produc�ie manufacturiera; 

 b)      birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principala, fie ca utilizare  
  secundara; 
 c)      activita�i de cercetare - dezvoltare cu excep�ia celor care utilizeaza substan�e  
  explozive sau toxice conform prevederilor legale; 
 d)     depozite si complexe vanzari en-gros cu excep�ia celor care utilizeaza substan�e  
  explozive sau toxice conform prevederilor legale; 

- in cazul conversiei func�ionale se recomanda  reabilitarea si adaptarea cladirilor industriale abandonate; 
- in cazul conversiei func�ionale se recomanda identificarea si eliminarea surselor remanente de poluare 

sau contaminare a solului.  
  
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 
   
- se interzice localizarea activita�ilor poluante si care prezinta risc tehnologic; 
- se interzice amplasarea unita�ilor de inva�amant prescolar, scolar si gimnazial, a serviciilor publice sau de 
interes general si a spa�iilor pentru sport in interiorul limitelor in care poluarea depaseste CMA. 
- se interzice amplasarea locuin�elor, cu excep�ia locuin�elor de serviciu. 
 
SEC�IUNEA II - CONDI�II DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR 

  
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFE�E, FORME, DIMENSIUNI) 
  
- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafa�a minima de 1.000 mp si un front minim la strada de 

20,00 m. Parcelele cu dimensiuni si suprafe�e mai mici decat cele anterior specificate nu sunt 
construibile pentru activita�i productive. Dimensiunile se pastreaza si in cazul parcelelor noi aparute prin 
diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, instrainare, etc) 

  
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR  FA�A DE ALINIAMENT 
  
-  Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre strazile perimetrale si interioare, ele vor fi insa 

obligatoriu cel pu�in de 5,00 m pe strazile de categoria a II-a si de 3,00 m pe strazile de categoria a III-a; 
- la intersec�ia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului 

dintre strazi, avand o lungime de minim 12,00 m pe strazi de categoria a II-a si de 6,00 m pe strazi de 
categoria a III-a. 

   
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FA�A DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR 
  
- conform urmatoarelor condi�ionari: 
- cladirile pot fi alipite de construc�iile de pe parcelele alaturate cu func�iuni similare, situate pe limita de 

proprietate, in cazul in care acestea nu prezinta incompatibilita�i (trepida�ii, risc tehnologic); 
- in toate celelalte cazuri, cladirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distan�a egala cu 

jumatate din inal�ime, dar nu mai pu�in de 3,00 m; 
- in toate cazurile retragerea fa�a de limita posterioara a parcelei va fi de minim 6,00 m; 
- in cazul cladirilor amplasate pe parcele situate catre alte unita�i teritoriale de referin�a decat A, se 

interzice amplasarea cladirilor pe limita parcelei catre aceste alte zone; 
- se vor respecta distan�ele minime egale cu jumatate din inal�imea cladirii, dar nu mai pu�in de 3,00 m 

fa�a de limitele laterale si posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe fa�adele laterale 
orientate spre alte unita�i teritoriale de referin�a (in special servicii publice si locuin�e) a ferestrelor cu 
parapetul sub 1,90 m de la nivelul solului. 

   
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FA�A DE ALTELE PE ACEEASI  PARCELA 

 - distan�a intre cladiri va fi egala cu jumatate din inal�imea cladirii celei mai inalte, dar nu mai pu�in de 6,00 
m; 

- distan�a de mai sus se poate reduce la jumatate daca pe fa�adele opuse nu sunt accese in cladire si/sau 
daca nu sunt ferestre care sa lumineze incaperi in care se desfasoara activita�i permanente; 

- in toate cazurile se va �ine seama de condi�iile de protec�ie fa�a de incendii si de alte norme tehnice 
specifice. 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULA�II  SI ACCESE 
  
- conform urmatoarelor condi�ionari: 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sau privata de circula�ie 
sau sa beneficieze de servitute de trecere, legal instituita, printr-o proprietate adiacenta avand o la�ime 
de minim 4,00 m pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de 
transport grele;  

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele. 
  
ARTICOLUL 9 - STA�IONAREA AUTOVEHICULELOR 
  
- conform urmatoarelor condi�ionari: 
- sta�ionarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de construc�ii-repara�ii, cat si in timpul func�ionarii 

cladirilor, se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei 
spa�ii de circula�ie, incarcare si intoarcere; 

- in spa�iul de retragere fa�a de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condi�ia 
inconjurarii acestora cu un gard viu avand inal�imea de minimum 1,20 m. 

  
ARTICOLUL 10 - INAL�IMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR 
   
a. - inal�imea cladirilor nu va depasi inal�imea de P, P+1 (9m);  
b.   - inal�imea cladirilor nu va depasi inal�imea de  P, P+1 (9m); 
c. - inal�imea cladirilor nu va depasi inal�imea de  P, P+1 (12,00m); 
 
 - in culoarele rezervate liniilor electrice inal�imea se subordoneaza normelor specifice. 
  
ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
  
- volumele construite vor fi simple si  se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinata�ile imediate; 
- fa�adele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fa�ada principala; 
- tratarea acoperirii cladirilor va �ine seama de faptul ca acestea se percep din cladirile mai inalte 

inconjuratoare. 
  
ARTICOLUL 12 -  CONDI�II DE ECHIPARE EDILITARA 
  
- toate cladirile vor fi racordate la re�elele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea apelor 

uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intre�inerea si func�ionarea instala�iilor, din parcaje, 
circula�ii si platforme exterioare; 

- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va ob�ine avizul  autorita�ii competente care 
administreaza resursele de apa. 

  
ARTICOLUL 13 -  SPA�II LIBERE SI SPA�II PLANTATE 
  
-  orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circula�ie publica, inclusiv de pe calea ferata, va fi astfel 

amenajata incat sa nu altereze aspectul general al zonei. 
- suprafe�ele libere din spa�iul de retragere fa�a de aliniament vor fi plantate cu arbori in propor�ie de 

minim 40% formand de preferin�a o perdea vegetala pe tot frontul incintei; 
- suprafe�ele libere neocupate cu circula�ii, parcaje si platforme func�ionale vor fi plantate cu un arbore la 

fiecare 200 mp;  
- se vor prevedea planta�ii inalte in lungul limitelor incintelor care reprezinta totodata linii de separa�ie fa�a 

de alte subzone si unita�i teritoriale de referin�a. 
  
-  se recomanda ca minim 20% din incinta sa fie amenajata cu spa�ii verzi  pentru ameliorarea 

microclimatului si dezvoltarea de zone cu poten�ial de spa�ii de recreere, agrement. 
 
ARTICOLUL 14 -  IMPREJMUIRI 
  
- imprejmuirile spre strada vor fi transparente, cu inal�imi de minim 2,00 m, din care un soclu de 0,60 m, si 
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vor fi dublate cu un gard viu. in cazul necesita�ii unei protec�ii suplimentare se recomanda dublarea spre 
interior la 2,50 m distan�a cu un al doilea gard transparent de 2,50 m inal�ime, intre cele doua garduri 
fiind planta�i arbori si arbusti; 

- por�ile de intrare vor fi retrase fa�a de aliniament pentru a permite sta�ionarea vehiculelor tehnice inainte 
de admiterea lor in incinta, pentru a nu incomoda circula�ia pe drumurile publice. 

 
SEC�IUNEA III:  POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 

  
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
 a. POT max=50% 
 b. POT max=60% 
 c. POT max=60% 
  
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
  
CUT maxim = 1,2 (a,b,c) 

 
Sunt admise depasiri ale indicatorilor urbanistici propusi doar pentru constructiile si elementele tehnice 
(silozuri, mori eoliene, cosuri, etc) pe baza unor documentatii tehnice. 

 
 

V - ZONA SPATII VERZI  
ZONA SPA�IILOR VERZI,  AMENAJARI SPORTIVE, RECREERE, CON�INAND: SPA�II PUBLICE CU 
ACCES NELIMITAT (PARCURI, SCUARURI PUBLICE, FASII PLANTATE PUBLICE); SPA�II VERZI 
PUBLICE DE FOLOSINTA SPECIALIZATA (AFERENTA DOTARILOR PUBLICE); SPATII VERZI 
PENTRU AGREMENT (BAZE SPORTIVE, POLI AGREMENT); SPATII VERZI PENTRU PROTECTIA 
LACURILOR SI CURSURILOR DE APA; CULOARE DE PROTECTIE FATA DE INFRASTRUCTURA 
TEHNICA 
 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

  
Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate, spatii pentru sport si 

agrement, spatii plantate de protectie. 
 
In sensul Legii 313/2009 (Art. I, pct 6),  termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:  
parc - spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone 

construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie; 
scuar - spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul 

unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement 
pentru copii si tineret sau in alte locatii; 

gradina - teren cultivat cu fiori, copact si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si recreere, fiind 
deschis publicului; 

fasie plantata - plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizata in lungul cailor 
de circulatie sau al cursurilor de apa; 

gradina botanica - gradina in care sunt prezentate colectii de plante vii cultivate in conditii naturale ori de sera, 
in vederea studierii acestora sau doar pentru curiozitatile pe care se prezinta;  
            gradina zoologica - orice colectie de animale vii, mentinute intr-un amplasament administrat si deschis 
publicului, in scopul promovarii conservarii biodiversitatii si pentru a furniza mijloace de educatie, informare si petrecere a 
timpului liber, in relatie cu prezentarea si conservarea vietii salbatice;  
            muzeu in aer liber - institutie care dispune de un spatiu verde neacoperit, special amenajat, in vederea expunerii 
si studierii unor obiecte de arta, relieve, documente istorice si stiintifice si a educarii publicului;  

baza sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanta - complex format dintr-un cadru vegetal 
si din zone construite, special amenajate si dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalatii sportive); 

parc expozitional-spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului si promovarii unor evenimente; 
spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu - spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate 

adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de ameliorare a climatului si a calitatii 
aerului; 

padure de agrement - padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in vederea crearii unui 
cadru adecvat petrecerii timpului liber; 

spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si lacurilor - plantatii realizate in lungul cursurilor de apa sau 
imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de protectie a acestora;  

culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - plantatii realizate in lungul cailor de circulatie sau in jurul 
unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii mediului si protejarii infrastructurii aferente." 
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V - ZONA SPATIILOR VERZI. 

• V1 - subzona spatii verzi cu acces nelimitat / spatii verzi si agrement 
• V2 - subzona culoarelor de protectie fata de infrastructura majora si protectie sanitara 
  

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE. 
V1 - sunt admise urmatoarele functiuni: 
- spatii plantate; 
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si accesul la 
activitatile permise; 
- mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna; 
- constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu 
utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive, alimentatie publica si comert; 
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere; 
- parcaje; 
- amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite si acoperite, anexele necesare si alte activitati 
legate direct de activitatea sportiva; 
- sunt admise constructiile si instalatiile specifice conform proiectelor legal avizate; 
V2 - in zonele de protectie sanitara se vor permite speciile recomandate de studiile de specialitate; 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI. 
- orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 137/1995 a protectiei mediului si cu normele de protectie stabilite pe plan local; 
V1 - se admit constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, 
pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive, alimentatie publica si comert, 
limitate la arealele deja existente conform proiectului initial si care functioneaza in acest scop; 
- cladirile si amenajarile pentru diferite activitati din parcurile si gradinile publice se admit cu conditia de a nu 
avea separari fizice care sa impuna interdictia liberei circulatii; 
V1 - se admit noi cladiri pentru cultura, sport, recreere si anexe, cu conditia ca suprafata acestora insumata 
la suprafata construita existenta si mentinuta, sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului plantat; 
V1 + V2 - in vecinatatea cladirilor susceptibile de a fi monumente istorice, precum si in zonele de protectie 
ale acestora, realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilitatii si punerii in valoare a 
obiectelor protejate, realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanta care sa nu puna in pericol 
constructia protejata, sub aspectul stabilitatii. 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE. 
- nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza calitatea peisagistica a spatiului plantat protejat sau 
modifica proiectul initial; 
- se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare; 
- se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate; 
- se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate; 
V2 - se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura tehnica 
reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice, petrolului, apei. 
 
SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR 
 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI). 
V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 
V2 – latimea zonei verzi de protectie fata de infrastructura de circulatii si retele tehnice majore va respecta 
normele in vigoare; 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT. 
V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 
V2 - nu este cazul; 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR. 
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V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 
V2 - nu este cazul; 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA. 
V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 
V2 - nu este cazul; 
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE. 
V1 + V2 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 
- se va asigura accesul din circulatiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru intretinere, 
aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale; 
 
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
V1 + V2 - parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulatiilor publice conform normelor specifice si 
proiectelor de specialitate legal aprobate; 
 
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR. 
V1 + V2 - cu exceptia instalatiilor, inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi P  niveluri (4,0 metri); 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR. 
V1 + V2 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 
- se recomanda adecvarea arhitecturii cladirilor la caracterul diferitelor categorii de spatii plantate; 
 
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA. 
V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apa, colectarea 
apelor uzate, telefonie fixa si iluminat public conform cerintelor functionale ale fiecarei categorii de spatiu 
plantat in care este admis accesul publicului; 
- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care administreaza 
resursele de apa; 
V1 + V2 - se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative pentru a 
fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate; 
 
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE. 
V1 + V2 - plantatiile inalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii 
plantate; 
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi 
inconjurate de un gard viu de 1,20 metri inaltime. 
- se recomanda, din considerente ecologice si de economisire a cheltuielilor de intretinere de la buget, 
utilizarea speciilor locale adaptate conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice; 
 
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI. 
V1 + V2 - conform normelor specifice existente; se recomanda in intravilan imprejmuiri transparente de 1,50 
metri inaltime din care un soclu opac de 0,20 – 0,40 metri dublate de gard viu; 
V1 - spre deosebire de parcuri si gradini, scuarurile si fasiile plantate nu vor fi ingradite dar vor fi separate de 
trotuare fie prin parapet de 0,50 metri inaltime, fie prin borduri in lungul carora, pe o distanta de minim 0,50 
metri terenul va fi coborat cu minim 0,10 metri sub nivelul partii superioare a bordurii pentru a impiedica 
poluarea cu praf provocata de scurgerea pamantului pe trotuare; 
 
SECTIUNEA III : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
V1 - POT cu constructii, platforme, circulatii carosabile si pietonale = maxim 10 %; 
V2 - fara obiect; 
 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
V1 - CUT maxim 0,1 mp. ADC/ mp. teren; 
V2 - fara obiect; 
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T – ZONA TRANSPORTURI - 
ZONA TRANSPORTURILOR, CUPRINZAND: CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 
 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

  
Intrucat aspectul general al comunei este puternic influentat de imaginile oferite catre principalele cai de 
acces rutier  se va acorda o atentie sporita considerentelor estetice in acordarea autorizatiilor de construire 
pentru zona de transporturi rutiere. 
 
T - zona cailor de comunicatie rutiera. 
 
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE. 
Se admit urmatoarele functiuni: 
• cai de comunicatie rutiera si constructiile aferente; 
• unitati ale intreprinderilor de transporturi, garaje; 
• spatii si constructii pentru intretinerea drumurilor; 
• spatii alveolare carosabile pentru transportul in comun; 
• refugii si treceri de pietoni; 
• retele tehnico-edilitare; 
• spatii verzi amenajate; 
• parcaje publice; 
• lucrari de terasamente; 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI. 
- pentru toate constructiile, instalatiile si amenajarile aferente se vor obtine avizele/acordurile de protectie 
specificate prin R.G.U. si legislatia in vigoare; 
- spatiile de parcare se vor dimensiona si amplasa conform prevederilor in vigoare (R.G.U); 
- parcajele publice vor fi plantate si inconjurate de gard viu de minim 1,20 metri inaltime; 
- lucrarile, constructiile, amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice trebuie: 
- sa nu prezinte riscuri in realizare sau exploatare si surse de poluare; 
- sa nu afecteze desfasurarea optima a circulatiei (capacitate, fluenta, siguranta); 
- elementele cailor de comunicatie in zona obiectivelor speciale sa respecte legislatia in vigoare (Ordin 
MLPAT, MAN, MI si SRI din 1995); 
 
ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE. 
- se interzic orice utilizari care afecteaza buna functionare si diminueaza posibilitatile ulterioare de 
modernizare sau extindere; 
- se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru: 
- largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse, 
- modernizarea intersectiilor; 
- realizarea spatiilor de parcare; 
- modernizarea/realizarea traseelor de cale ferata si a statiilor C.F. aferente; 
- modernizarea/realizarea podurilor aferente caii ferate; 
- se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere, feroviare: depozitari de materiale, piese sau 
utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii 
degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.; 
- in zona de siguranta si protectie aferenta drumurilor si autostrazilor este interzisa autorizarea urmatoarelor 
lucrari: 
- constructii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin amplasare, configuratie sau exploatare impieteaza 
asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului sau prezinta riscuri de accidente; 
- panouri independente de reclama publicitara. 
- se interzice: 

- cuplarea cladirilor de locuit cu constructii aferente circulatiei rutiere; 
- amplasarea in incinta unitatilor de transporturi si a garajelor publice a unor constructii care prin 

natura  activitatilor desfasurate pot produce poluare peste normele admisibile si/sau prezinta risc de 
incendiu/  explozie. 
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- comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul propriu 
sau cu taxi; 
 
SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE. 
in zona de protectie a infrastructurii feroviare se pot amplasa, cu avizul organelor publice specializate: 
a) constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata; 
b) constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de restabilire a circulatiei 
c) instalatii fixe pentru tractiune electrica; 
d) instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii, transmisiuni de date si 
constructii aferente acestora; 
Prin zona de protectie a infrastructurii feroviare se intelege fasia de teren indiferent de proprietar, cu latimea 
de 100,00 m masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate (conform 
RGU) 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZaRI ADMISE CU CONDITIONARI. 
Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare situata in intravilan se 
autorizeaza cu avizul organelor publice specializate. 
Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice, care afecteaza zona de protectie a 
infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul organelor publice specializate si anume: 
a) cai ferate industriale; 
b) lucrari hidrotehnice; 
c) traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate; 
d) subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii, energie electrica, conducte sub presiune 
de apa, gaze, produse petroliere, termotehnologie si canale libere. 
 
ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE 
Se interzice construirea de orice fel in zona de siguranta a caii ferate. in prezentul regulament prin zona de 
siguranta a caii ferate se intelege fasia de teren de 20,00 metri de o parte si de alta din axul caii ferate, de-a 
lungul acesteia; 
in zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: 
a) amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica 
vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare; 
b) efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor ar provoca alunecari de teren, surpari sau ar afecta 
stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de constructii sau care modifica echilibrul 
panzei freatice subterane; 
c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie 
a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protectie a 
infrastructurii cailor ferate romane precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului. 
- se interzice amplasarea reclamelor luminoase care sa deranjeze vizibilitatea semnalelor S.N.C.F.R. 
- depozitarea sau manipularea unor substante sau deseuri de felul celor de la articolul 3, litera c. Este 
permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite de S.N.C.F.R. 
- amenajarile si instalatiile de transvazare sau de depozitare a materialelor, substantelor sau deseurile 
mentionate mai sus se pot realiza pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu 
executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului organelor publice specializate. 
 
SECTIUNEA II - CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR 
 
Conform documentatiilor de urbanism (PUD si PUZ) a studiilor de specialitate si a legislatiei in vigoare. 
 
ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE 
- In conformitate cu P.U.D/P.U.Z, cu urmatoarele conditii: 
- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica avand o latime de minim 
5,00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele; 
- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele; 
- accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in 
permanenta; 
 
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
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- cu urmatoarele conditionari: 
- stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii cladirilor se 
va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei spatii de circulatie, 
incarcare si intoarcere; 
- in spatiul de retragere fata de aliniament se pot prevedea parcaje cu conditia inconjurarii acestora cu un 
gard viu avand inaltimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor ferate si a 
semnalelor CF; 
 
ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIM ADMISA 
- inaltimea maxim admisa se stabileste prin studii de specialitate, documentatii de urbanism si functie de 
tema beneficiarului. 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
- volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate; 
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala; 
 
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA 
- toate cladirile vor fi dotate cu instalatii de apa si canalizare si se va asigura preepurarea apelor uzate, 
inclusiv a apelor care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme 
exterioare; 
- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care administreaza 
resursele de apa; 
- in zona strazilor retelele tehnico edilitare vor fi amplasate subteran; 
- este interzisa amplasarea, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de 
alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii, transport in comun, a automatelor pentru 
semnalizare rutiera si altele de aceasta natura. Montarea acestor echipamente se va realiza fie subteran fie 
in incinte sau in nisele constructiilor cu accordul prealabil al proprietarului constructiilor si fara afectarea 
circulatiei publice; 
- se interzice amplasarea retelelor edilitare pe stalpii de iluminat public si de distributie a curentului electric, 
pe plantatiile de aliniament, pe elementele de fatada ale imobilelor, ori pe alte elemente, sau structuri de 
aceasta natura; 
- lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se executa de regula anterior 
sau concomitent cu lucrarile de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a retelei stradale; 
- documentatiile tehnice elaborate pentru realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea retelei stradale 
precum si a drumurilor de interes local, judetean, national situate in extravilanul localitatilor vor prevedea in 
mod obligatoriu canale subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare, cu accordul administratorului 
drumului; 
 
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
- orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica va fi astfel amenajata incat sa nu altereze 
aspectul general al localitatii; 
- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un arbore la 
fiecare 200,00 mp si tratate peisagistic; 
- se vor prevedea plantatii inalte cu conditia de a nu impiedica vizibilitatea liniilor si a semnalelor CF in lungul 
limitelor incintelor care reprezinta totodata linii de separatie fata de alte subzone si unitati teritoriale de 
referinta; 
 
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI 
- imprejmuirile spre strada vor fi transparente, cu inaltimi de minim 2,00 metri din care un soclu de 0,50 
metri, si vor fi dublate cu un gard viu; 
 
SECTIUNEA III - POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
ART. 15 si ART. 16  
- Conform documentatiilor de urbanism si normelor tehnice specifice. 
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G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIRE 

  
GENERALITA�I: CARACTERUL ZONEI 

  
Zona G reuneste toate func�iunile care apar�in gospodariei comunale si asigura servirea popula�iei cu 
echipare edilitara, cimitire si salubritate.  
Aflata in prezent in restructurare, aceasta zona va fi si in continuare compusa din incinte specifice  (G), dar 
va dispune si de diferite sedii / birouri si spa�ii func�ionale, inserate in interiorul altor zone (C, M, A), 
respectand regulamentul acestora. 

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica si a construc�iilor de orice fel pe terenurile pe care s-a 
instituit servitute de utilitate publica (protec�ia sanitara a surselor, re�elelor, sta�ia de epurare, sta�ii de 
pompare, etc.) se face pe baza documenta�iei de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform 
legii. 

La colectarea si indepartarea rezidurilor si protectia sanitara a solului se va executa in conformitate cu: 
- Normele de igiena si recomandari privind mediul de viata a populatiei aprobate cu Ordinul 

Ministerului Sanatatii nr. 536/1997, cap. V, de o intreprindere de specialitate, agreata de consiliul local; 
- H.G.R. nr. 162 / 2002 privind depozitarea deseurilor; 
La amplasarea si organizarea sistemului de salubrizare se va urmari ca: 
- gospodariile individuale sa aiba amenajari pentru colectarea deseurilor menajere (pubele); 
- amplasarea punctelor de colectare a gunoiului, astfel incat functiunea, compozitia si aspectul 

arhitectural-urbanistic al zonei sa nu fie afectat; 
- organizarea corespunzatoare a colectarii si depozitarii gunoiului stradal; 
- organizarea valorificarii reziduurilor organice si anorganice ce pot fi reutilizate; 
- interzicerea depozitarii intamplatoare a gunoaielor, mai ales pe zonele verzi, zonele protejate, 

rezidentiale, de-a lungul apelor, in paduri, etc. 
 
G - ZONA GOSPODARIE COMUNALA 
G1 - subzona cimitirelor si cladirilor anexa. 
G2 - subzona constructiilor si instalatiilor aferente retelelor tehnico-edilitare. 
 
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE 
G1 - cimitire si cladiri anexa: 
- cimitire; 
- capela mortuara; 
- mausoleu - osuar; 
- circulatii carosabile; 
- parcaje; 
- circulatii pietonale; 
- plantatii; 
- pavilion pentru administratie, depozitare si anexe sanitare; 
G2 - birouri autonome; 
- incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie 
electrica si termica, alimentare cu gaze naturale; 
- constructii, instalatii si amenajari pentru gospodaria comunala: 
- birouri autonome; 
- incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru, transportul public urban, salubritate, intretinerea spatiilor 
plantate; 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI. 
G1 - se vor asigura zonele de protectie prevazute prin norme; 
- se va asigura, conform normelor, o zona de protectie sanitara de 50,0 metri; 
- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusa a locurilor de veci (intre 7,5 si 10,0 mp. teren brut 
pentru un loc de veci), circulatii carosabile si pietonale civilizate si o pondere mai ridicata a vegetatiei potrivit 
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rolului de reculegere si respectului cuvenit; 
G2 - se vor asigura zonele de protectie prevazute prin normele si legislatia in vigoare; 
      - lucrarile de constructii pentru realizarea/ extinderea retelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de 
catre acestea a drumurilor publice, ca si echipamentele tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu 
apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii, transport in comun, a automatelor pentru semnalizare 
rutiera si altele de aceasta natura, se pot executa temporar, pe stalpii existenti (de iluminat public si de 
distributie a curentului electric), pana la realizarea canalizarii pentru retelele de distributie, cu obtinerea in 
prealabil a acordului detinatorilor de stalpi existenti. In conformitate cu HGR 490/11 mai 2011- privind 
completarea RGU, aprobat prin HGR 525/1996, realizarea lucrarilor definitive mentionate mai sus in 
varianta subterana, atat in intravilan, cat si in extravilan, se va realiza odata cu lucrarile de realizare/ 
extindere/modernizare/ reabilitare a retelei stradale, in conformitate cu programele anuale /multianuale ale 
autoritatilor administratiei publice (aprobate in conditiile legii) cu aprobarea administratorului drumului. 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE. 
G1 - orice alte utilizari decat cele prevazute la Art.1 si Art.2; 
- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor si distrugerea vegetatiei din lungul 
acestora sau a celei perimetrale; 
G2 - pentru incintele situate in zone rezidentiale sau mixte se interzic orice activitati care prezinta risc 
tehnologic si produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe care le genereaza; 
 
SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR 
 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI). 
G1 - fara precizari 
G2 - pentru diferite servicii si birouri suprafata minima a parcelei este de 500,00 mp. si un front la strada de 
minim 15,00 metri. 
- pentru incintele tehnice, in functie de complexitatea impactului functiunii in teritoriul inconjurator, se va 
elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu si un studiu de impact asupra mediului; 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT. 
G1 - fara precizari 
G2 - cladirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament in cazul in care pe strada 
respectiva majoritatea cladirilor mai noi sunt dispuse pe aliniament, sau se vor retrage la o distanta de minim 
5,00 metri in cazul in care majoritatea fronturilor dominante sunt retrase de la strada; 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
G1 - fara precizari 
G2 - distanta cladirilor fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin 
de 6,00 metri; 
- se interzice alipirea cladirilor cu functiuni tehnice de calcanele cladirilor cu functiuni publice si de locuit; 
- in cazul in care activitatile constituie o sursa de zgomote si vibratii, in cazul in care au loc procese de 
productie non-stop (3 schimburi) sau in caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice in vigoare; 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA 
G1 - fara precizari; 
G2 - distanta minima intre cladiri va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte, dar 
nu mai putin de 6,00 metri; 
- distanta de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate daca pe fatadele opuse nu sunt accese in 
cladirile respective si nu sunt ferestre care lumineaza incaperi in care se desfasoara activitati permanente; 
- in toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 
 
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE. 
G1 + G2 - se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulatie publica; 
G1 - se vor asigura circulatiile carosabile si pietonale in pondere de circa 15% din suprafata totala a 
cimitirului; 
 
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR. 
G1 + G2 - stationarea autovehiculelor pentru admiterea in incinta se va asigura in afara spatiului circulatiei 
publice; 
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- locurile de parcare vor fi asigurate in afara circulatiilor publice; 
- in spatiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale 
salariatilor si vizitatorilor. 
 
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR. 
G1 - fara precizari 
G2 - inaltimea cladirilor in planul fatadei nu va depasi distanta dintre aliniamente si nici inaltimea maxima 
admisa in unitatile de referinta adiacente, cu exceptia instalatiilor si a cosurilor; 
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
G1 + G2 - volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate; 
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala; 
- tratarea acoperirii cladirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep din cladirile inconjuratoare mai 
inalte; 
G1 - se va tine seama de caracterul sobru al functiunii. 
 
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA. 
G1 + G2 - toate cladirile vor fi dotate cu instalatii de apa si canalizare si se va asigura preepurarea apelor 
uzate, inclusiv a apelor care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje, 
circulatii si platforme exterioare; 
- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care administreaza 
resursele de apa; 
- in zona strazilor retelele tehnico edilitare vor fi amplasate subteran; 
- este interzisa amplasarea, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de 
alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii, transport in comun, a automatelor pentru 
semnalizare rutiera si altele de aceasta natura. Montarea acestor echipamente se va realiza fie subteran fie 
in incinte sau in nisele constructiilor cu accordul prealabil al proprietarului constructiilor si fara afectarea 
circulatiei publice; 
- se interzice amplasarea retelelor edilitare pe stalpii de iluminat public si de distributie a curentului electric, 
pe plantatiile de aliniament, pe elementele de fatada ale imobilelor, ori pe alte elemente, sau structuri de 
aceasta natura; 
- lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se executa de regula anterior sau 
concomitent cu lucrarile de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a retelei stradale; 
- documentatiile tehnice elaborate pentru realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea retelei stradale 
precum si a drumurilor de interes local, judetean, national situate in extravilanul localitatilor vor prevedea in 
mod obligatoriu canale subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare, cu accordul administratorului 
drumului; 
G1 - se va asigura colectarea si evacuarea rapida a apelor meteorice. 
G1 - se va asigura un spatiu de depozitare a florilor ofilite si a altor deseuri; 
 
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
G1 + G2 - orice parte a terenului incintei, vizibila dintr-o circulatie publica, inclusiv de pe calea ferata, 
va fi amenajata astfel incat sa nu altereze aspectul general al localitatii; 
- suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie 
de minim 40% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei; 
- parcajele din dreptul fatadei vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 metri si vor fi plantate cu un arbore la 
fiecare 4 locuri de parcare; 
- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un arbore la 
fiecare 200 mp.; 
G1 - se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei in proportie de minim 
5% din suprafata totala a cimitirului. 
 
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI. 
G1 + G2 - imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de minim 2,00 metri din care un soclu de 
0,50 metri, si vor fi dublate cu gard viu; 
G1 + G2 - in scopul de a nu incomoda circulatia pe drumurile publice cu trafic intens si cu transport in 
comun, portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehiculelor tehnice 
inainte de admiterea lor in incinta; 
G1 - se va acorda atentie modului de tratare arhitecturala a accesului; 
G2 - in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 2,50 metri 
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distanta cu un al doilea gard transparent de 2,50 metri inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si 
arbusti; 
 
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 
G1 -   suprafata totala pentru un loc de veci va fi de 7,50 – 10,00 mp., din care 15% circulatii carosabile si 
pietonale, 5 % plantatii si 1% constructii. 
G2 - POT maxim = 50%, sau conform normelor tehnice specifice. 
 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
G1 - CUT maxim = 0,15 mp ADC / mp.teren 
G2 - CUT maxim = 2,0 mp ADC / mp.teren, sau conform normelor tehnice specifice. 
 
 
P– ZONE PROTEJATE ALE  PATRIMONIULUI NATURAL  

 

Zona de patrimoniu natural a fost introdus� în acest P.U.G. datorit� existen�ei in partea de nord-est a 
localitatii Albina, a unui sit de importanta comunitara-ROSCI0307 Lacu Sarat- Braila-parte integrant� a 
re�elei ecologice europene Natura 2000 în România. In aria naturala protejata Natura 2000 exista deja 
locuinte construite, drept pentru care reglementarile specifice se aplica in cadrul zonei de locuinte si 
anume : subzona de locuinte tip L1, sat Albina) - locuinte individuale cu P, P+2 niveluri situate in 
tesut traditional pe zone deja constituite. 
 
Toate celelalte reglementari,  specifice zonelor protejate natural din extravilan (TSPN) se aplica si pentru 
acest UTR (Pni).  

S - ZONA CU DESTINA�IE SPECIAL� 

   
GENERALIT��I: CARACTERUL ZONEI. 

  
S - subzona cu destina�ie special� cu caracter urban format� din: 
-       Penitenciarul de minori Tichilesti; 
  
Eliberarea autoriza�iilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice �i cu avizele ministerelor 
tutelare conform legilor în vigoare pe baza documenta�iilor PUD sau PUZ. 

 SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNC�IONAL� 
  
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE 
-constructii pentru locuire cu maxim P+2 niveluri in regim de construire discontinuu (izolat); 
- anexe gospodaresti 
- echipamente publice specifice zonei: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, locuri de 
joaca, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri; 
- spatii plantate; 
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare; 
- constructii aferente activitatilor de invatamant; 
-constructii aferente zonelor productive specifice (agricole si mic-productive; manufacturiere) 
- sere; 
- constructii aferente servicii comerciale; 
- spatii de depozitare, prelucrare si ambalare a produselor agricole; 
- servicii pentru intretinerea autoturismelor; 
- spalatorii auto; 
- spatii si platforme pentru depozitare; 
- locuinte de serviciu (regim inaltime P+2); 
- elemente fotovoltaice si eoliene. 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI 
- se admit functiuni comerciale, servicii profesionale, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 
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100,00 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste 
orele 22 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si productie; 
- orice interventii in zonele cu restrictii pentru construit, se vor realiza in conformitate cu cerintele specifice 
impuse de studiile geotehnice; de cerintele detinatorilor retelelor tehnice, sau de normele sanitare si de 
mediu; 
- se interzice amplasarea constructiilor pentru activitati productive specifice de locuire. Amplasarea acestora 
este posibila doar in conditiile prevazute de legislatia specifica, respectind prevederile OMS nr.536/1997, 
precum si celalalte aprobari specifice; 
- in cazul conversiei func�ionale se recomanda identificarea si eliminarea surselor remanente de poluare sau 

contaminare a solului.  
 

 ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 
 
Se interzic urmatoarele utilizari: 
- platforme de precolectare a deseurilor; 
- depozitarea a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; 
- statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 masini; 
- oriice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica 
evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice. 
- se interzice localizarea activita�ilor poluante si care prezinta risc tehnologic; 
- nu se vor afecta sub nicio forma activitatile militare, terenurile aferente, constructiile sau instalatiile aferente 
(aflate in administrarea M.Ap.N.); 
-zona de protectie de min. 200 m solicitata de M.Ap.N. prin avizul nr. D/1233 din 24.04.2012, va avea 
interdictie totala de construire. 
 
SECTIUNEA II :CONDI�II DE AMPLASARE, ECHIPARE �I CONFIGURARE A CL�DIRILOR 
 
ARTICOLUL 4 – 13 – f�r� preciz�ri. 
  
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 
  

- împrejmuirile spre strad� vor fi transparente cu în�l�imi de maxim 2,20 m �i minim 1,80 m, din care un 
soclu opac de 0,60 m �i vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesit��ii unei protec�ii suplimentare conform 
unor norme specifice, se recomand� dublarea spre interior, la 2,50 – 5,00 m distan��, cu un al doilea gard 
conform normelor, între  cele dou� garduri fiind planta�i în mod compact arbori �i arbu�ti;  

- împrejmuirile c�tre parcelele laterale �i posterioare vor fi opace, de 2,50 m în�l�ime sau vor fi  în 
conformitate cu normele specifice. 

   
SEC�IUNEA III:POSIBILIT��I  MAXIME DE OCUPARE �I UTILIZARE A TERENULUI. 

  
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
  POT maxim conform normelor specifice – recomandabil 20 %. 
  
 ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
  CUT conform normelor specifice;  recomandabil 1,0 mp. ADC / mp. teren. 
 
 
ZONE CUPRINSE IN EXTRAVILAN 

 
TDA - TERENURI CU DESTINA�IE AGRICOL� CUPRINZAND TERENURI AGRICOLE PRODUCTIVE SI 
TERENURI NEPRODUCTIVE (CARE POT FI AMENAJATE SI FOLOSITE PENTRU PRODUCTIA 
AGRICOLA) 

 

GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

 Terenurile cu destinatie agricola sunt:  
 
TDA 1 - terenurile agricole productive cuprind: 

• suprafetele arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, 
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pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea; 
• cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice; 
• pasunile impadurite;  
• cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice;  
1.   amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare (Lucr�rile din amenaj�rile de iriga�ii; Lucr�rile din 

amenaj�rile de desecare cu evacuare prin pompare �i/sau gravita�ional�; Lucr�ri din amenaj�rile 
pentru combaterea eroziunii solului;  Lucr�ri de ap�rare împotriva inunda�iilor; Cladiri de productie si 
administrative);  

2. drumurile tehnologice si de exploatare agricola;  
3. platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole.  

 
TDA 2 - terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola:  
 

- nisipuri zbur�toare – nisipuri mobile nefixate de vegeta�ie �i pe care vântul le poate deplasa 
dintr-un loc în altul; 

- stânc�rii, bolov�ni�uri, pietri�uri – terenuri acoperite cu blocuri de stânci masive, îngr�m�diri de 
bolovani �i pietri�uri care nu sunt acoperite de vegeta�ie; 

- râpe, ravene, toren�i – alunec�ri active de teren care sunt neproductive când nu sunt împ�durite; 
- s�r�turi cu crust� – terenuri puternic s�r�turate care formeaz� la suprafa�a lor o crust� 

albicioas� friabil�; 
- mocirle �i smârcuri – terenuri cu alternan�e frecvente de exces de ap� �i usc�ciune, pe care nu 

se instaleaz� vegeta�ie. Terenurile cu mla�tini cu stuf nu se înregistreaz� la categoria terenurilor 
neproductive, ci la categoria terenuri cu ape �i stuf; 

- grupile de împrumut �i cariere – terenuri devenite neproductive prin scoaterea stratului de sol �i 
roc� pentru diverse nevoi de construc�ii; 

- halde – terenuri pe care s-a depozitat material steril în urma unor activit��i industriale �i 
exploat�ri miniere. 

 
UTILIZARI ADMISE 

- Lucrarile de constructii care servesc activitatile agricole (adaposturi pentru animale si spatii de 
depozitare a recoltelor si utilajelor agricole, imbunatatiri funciare), cu destinatie militara, caile ferate, 
soselele de importanta deosebita, liniile electrice de inalta tensiune, forarea si echiparea sondelor, 
lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului, conductele de magistrale de transport gaze sau petrol, 
instalatiile si echipamentele pentru producerea de energie din surse regenerabile, lucrari de gospodarire 
a apelor si realizarea de surse de apa si instalatii pentru protectia mediului, precum si alte lucrari de 
utilitate publica (nationala sau locala); 
- Lucrari ce se executa pentru consolidarea terenului, ca: terasari, modelari, nivelari, fixari de soluri, 
inierbari, impaduriri, corectari de torenti si imprejmuiri, indiguiri si regularizari de rauri, lacuri de 
acumulare pentru surse de apa si atenuarea viiturilor, drumuri, poduri, podete cu caracter permanent, 
statii hidrometeorologice, seismice, sisteme de vertizare si prevenire a fenomenelor naturale 
periculoase. 
 

UTILIZARI ADMISE CU CONDITII 
- Liniile de telecomunicatii si cele de  transport si distribuire a energiei electrice,  conductele de transport 
pentru alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere,  gaze, precum si alte instalatii similare se vor 
grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatie-sosele, cai ferate, a 
digurilor, canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu, astfel incat sa nu se 
stanjeneasca executia lucrarilor agricole. 
- Prin exceptie (cf, Legea nr.18/1991, art 91), unele constructii, care, prin natura lor, pot genera efecte 
poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate in extravilan, pe terenurile agricole, amplasamentele 
stabilindu-se pe baza de studii ecologice de impact prealabile, avizate de organele de specialitate privind 
protectia mediului inconjurator. 
-  Constructiile civile, amplasate la mai putin de 2400 m de limita obiectivelor speciale apartinand MAPN, 
MI si SRI vor fi realizate in conformitate cu prevederile HGR nr. 62/1996 si ORD. nr.34/N/M.30/3422/4221 
din 1995 al MLPAT, MAPN, MI, SRI. 
- Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole, in alte scopuri decat productia agricola se 
aproba, cf. Legea nr.18/1991, art 94, in functie de marimea suprafetei de teren agricol alocat (pana la 1 
ha de organele agricole judetene, pana la 100 ha de Ministerul Agriculturii si peste 100 ha, de Guvern). 
- Lucrarile de constructii realizate pe teren agricol  vor respecta zonele de protectie adiacente 
infrastructurii de imbunatatiri funciare, cf. ORD.227/2006, prevazuta in Anexa la prezentul RLU. 



 

 

 

 

 47

- In afara utilizarilor admise, se pot realiza constructii cu respectarea conditiilor impuse de organele de 
resort, conform prevederilor legale (vezi anexele 1-4) 
-zona de protectie a incintei (terenuri productive) fata de digul spre Dunare este de 4 m. 
 

UTILIZARI INTERZISE 
(1) Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I si II de calitate, pe cele 

amenajate cu imbunatatiri funciare, precum si cele plantate cu vii si livezi, este interzisa. 
 
TDF - TERENURI CU DESTINA�IE FORESTIERA  

 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

 
Terenurile cu destinatie forestiera sunt:  
 

• terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica  
•  terenurile destinate impaduririlor  
• cele neproductive care sunt cuprinse in amenajamentele silvice (nisipuri zbur�toare/ bolov�ni�uri, 

stânc�rii, pietri�uri, abrupturi / râpe, ravene, toren�i / mocirle �i smârcuri / gropi împrumut, deponii / 
halde). 

 
UTILIZARI ADMISE 
- Constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor, forestiere, in mod exceptional, 
care se autorizeaza de organele publice de specialitate. La amplasarea acestor constructii se va avea in 
vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din cultura forestiera. 
 
- Lucrari de utilitate publica de interes national si local prevazute de Legea nr.26/1996- Codul silvic, art 54 si 
74 
 

Art 54-În mod exceptional, pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, sosele de 
importanta deosebita, linii electrice de înalta tensiune, mine, forari, sonde si echipamente aferente 
acestora, conducte magistrale de transport gaze sau petrol ori pentru lucrari de îmbunatatiri funciare, 
de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa, obiective turistice, ocuparea 
definitiva de terenuri din fondul forestier în alte scopuri decât cele silvice, cu defrisarea padurii sau 
fara, se aproba potrivit legii. 
 
Art 74- Reducerea suprafetei padurilor proprietate privata este interzisa, cu exceptia situatiilor 
prevazute la art. 54 alin. 2. 
 

UTILIZARI ADMISE CU CONDITII 
- Constructii si amenajari specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri si cai ferate forestiere, 
fazanarii, pastravarii, etc.).  Lucrarile trebuie sa se execute cu defrisari minime si cu masuri de protectie 
impotriva riscurilor tehnologice (incendii, poluare). 
- Cabanele si alte constructii si amenajari destinate turismului, amplasate numai la liziera padurii. 
-obiective industriale, unitati comerciale sau de alta natura, amplasate la distante mai mici de 1,0 km de 
liziera padurii; daca prin functionarea lor se aduc prejudicii padurii, beneficiarii acestora vor obtine, în 
prealabil, avizul Regiei Nationale a Padurilor  
 

-cf. Codul silvic, art  62 -La amplasarea la distante mai mici de 1,0 km de liziera padurii a unor obiective 
industriale, unitati comerciale sau de alta natura, care prin functionare pot aduce prejudicii padurii, beneficiarii 
acestora vor obtine, în prealabil, avizul Regiei Nationale a Padurilor 

 
- Folosinta definitiva sau temporara a terenurilor forestiere, in alte scopuri decat cele silvice se aproba,  in 
functie de marimea suprafetei de teren forestier alocat (pana la 1 ha de Inspectoratul silvic teritorial, pana la 
50 ha de Autoritatea Publica Centrala si peste 50 ha, de Guvern)  
-Ocuparea definitiva a unor terenuri din fondul forestier, pe baza de schimb. Terenurile preluate trebuie sa fie 
apte a fi împadurite si echivalente ca suprafata si bonitate. Prin schimburile efectuate, fiecare teren 
dobandeste situatia juridica a celui pe care il inlocuieste. 
 

-prin exceptie este permisa reducerea suprafetei fondului forestier national prin scoatere definitiva, 
pentru realizarea obiectivelor de interes national, declarate de utilitate publica, in conditiile legii 
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Legea 46/2008 , art.36-Prin exceptie de la prevederile art. 35, este permisa reducerea suprafetei 
fondului forestier national prin scoatere definitiva, pentru realizarea obiectivelor de interes national, 
declarate de utilitate publica, in conditiile legii.  
 

UTILIZARI INTERZISE 
- Orice fel de constructii si amenajari cu exceptia celor prevazute de lege Codul silvic, art 54 si 74 
 

Art 54-În mod exceptional, pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, sosele de 
importanta deosebita, linii electrice de înalta tensiune, mine, forari, sonde si echipamente aferente 
acestora, conducte magistrale de transport gaze sau petrol ori pentru lucrari de îmbunatatiri funciare, 
de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa, obiective turistice, ocuparea 
definitiva de terenuri din fondul forestier în alte scopuri decât cele silvice, cu defrisarea padurii sau 
fara, se aproba potrivit legii. 
 
Art 74- Reducerea suprafetei padurilor proprietate privata este interzisa, cu exceptia situatiilor 
prevazute la art. 54 alin. 2. 
 

 
TDH - TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE  
 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

 
Terenurile aflate permanent sub ape sunt:  

(2) albiile minore ale cursurilor de apa 
(3) cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie 
(4) fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale 

 
UTILIZARI ADMISE 
 
- Platforme meteorologice si lucrari de combatere a eroziunii solului si de stingere a torentilor. 
 
UTILIZARI ADMISE CU CONDITII 

- Lucr�ri care se construiesc pe ape sau care au leg�tur� cu apele numai în baza avizului de 
gospod�rire a apelor emis de unit��ile teritoriale ale Ministerului Apelor, P�durilor �i Protec�iei Mediului 
asupra documenta�iei de investi�ii:  
 

-lucr�ri, construc�ii �i instala�ii care asigur� gospod�rirea complex� a apelor, inclusiv atenuarea 
apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumul�ri 
permanente sau nepermanente, deriva�ii de debite; 

 
-lucr�ri de folosire a apelor, cu construc�iile �i instala�iile aferente: aliment�ri cu ap� potabil�, 
industrial� �i pentru iriga�ii, amenaj�ri piscicole, centrale hidroelectrice, folosin�e hidromecanice, 
amenaj�ri pentru naviga�ie, plut�rit �i flotaj, poduri plutitoare, amenaj�ri balneare, turistice sau 
pentru agrement, alte lucr�ri de acest fel; 
-lucr�ri, construc�ii �i instala�ii pentru protec�ia calit��ii apelor sau care influen�eaz� calitatea 
apelor: lucr�ri de canalizare �i evacuare a apelor uzate, sta�ii �i instala�ii de prelucrare a calit��ii 
apelor, injec�ii de ape în subteran, alte asemenea lucr�ri; 
-construc�ii de ap�rare împotriva ac�iunii distructive a apei: îndiguiri, ap�r�ri �i consolid�ri de 
maluri �i albii, rectific�ri �i reprofil�ri de albii, lucr�ri de dirijare a apei, combaterea eroziunii 
solului, regularizarea scurgerii pe versan�i, corect�ri de toren�i, desec�ri �i asan�ri, alte lucr�ri de 
ap�rare; 
-travers�ri de cursuri de ap� cu lucr�rile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.; 
-amenaj�ri �i instala�ii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de 
ap�, lacurilor �i ale ��rmului m�rii: balastiere, cariere etc.; 
- depozite de de�euri amplasate în albiile majore ale cursurilor de ap�: halde de steril, zguri �i 
cenu�i, �lamuri, n�moluri �i altele asemenea; 
- plant�ri �i defri��ri de vegeta�ie lemnoas�, perdele antierozionale �i filtrante în zonele de 
protec�ie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier; 
- lucr�ri, construc�ii �i instala�ii care se execut� pe malul m�rii, pe fundul apelor maritime 
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interioare �i al m�rii teritoriale, pe platoul continental sau lucr�ri pentru ap�rarea ��rmului; 
- lucr�ri de prospec�iuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instala�ii 
hidrometrice, borne topohidrografice �i alte lucr�ri de studii de teren în leg�tur� cu apele; 
- lucr�ri �i instala�ii pentru urm�rirea parametrilor hidrologici sau urm�rirea automat� a calit��ii 
apei. 

- Pentru lucr�rile care se efectueaz� în zona apelor na�ionale navigabile este necesar �i acordul Ministerului 
Transporturilor. 
- In cazurile de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instala�ii 
existente ale utilizatorilor de ap�, dac� se modific� prevederile avizului ob�inut anterior, este necesar Avizul 
de gospod�rire a apelor  
- Lucr�ri de barare a cursurilor de ap� daca sunt prevazute cu instala�ii care s� asigure debitul necesar în 
aval, precum �i cu construc�iile necesare pentru migrarea ihtiofaunei, în cazul în care aceasta se impune ca 
necesar, pe baza unui studiu. 
- Lucr�ri de barare sau de traversare a cursurilor de ap�, daca sunt concepute, realizate �i exploatate astfel 
încât s� nu influen�eze defavorabil curgerea apelor, în vederea asigur�rii atât a stabilit��ii acestor lucr�ri, a 
albiilor minore �i a malurilor, cât �i pentru prevenirea unor efecte distructive sau p�gubitoare. 
-Folosirea, transportul �i manipularea de de�euri �i substan�e periculoase în zonele din jurul apelor �i în alte 
locuri din care acestea ar putea ajunge în apele de suprafa��, subterane sau marine se pot face numai în 
astfel de condi�ii încât s� nu produc� poluarea apelor. 
- Depozitarea de�eurilor �i substan�elor periculoase în zone din apropierea apelor se face în conformitate cu 
avizul de gospod�rie a apelor. 
- Exploatarea agregatelor minerale în conformitate cu prevederile legisla�iei specifice domeniului resurselor 
minerale, numai din rezerve omologate, cu respectarea condi�iilor de scurgere a apelor �i de asigurare a 
stabilit��ii albiilor �i malurilor �i f�r� afectarea construc�iilor din zone ce au leg�tur� direct� sau indirect� cu 
regimul de curgere a apelor. În cazul în care exploatarea agregatelor minerale se face în albiile cursului de 
ap�, pentru a servi lucr�rilor de regularizare a albiei, stabiliz�rii talvegului sau aducerii albiei la starea ini�ial�, 
nu mai este necesar� omologarea rezervelor. 
- Exploatarea agregatelor minerale necesare gospod�riilor individuale sau interesului public local, în limita 
cantit��ii maxime de 5.000 m3 pe an 
 
UTILIZARI INTERZISE 
- Pentru protec�ia resurselor de ap�, se interzic: 

a) punerea în func�iune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în 
func�iune de noi ansambluri de locuin�e, introducerea la obiectivele economice existente de 
tehnologii de produc�ie modificate, care m�resc gradul de înc�rcare a apelor uzate, f�r� punerea 
concomitent� în func�iune a re�elelor de canalizare �i a instala�iilor de epurare ori f�r� realizarea altor 
lucr�ri �i m�suri care s� asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin 
autoriza�ia de gospod�rire a apelor; 
b) realizarea de lucr�ri noi pentru alimentare cu ap� potabil� sau industrial� ori de extindere a celor 
existente, f�r� realizarea sau extinderea corespunz�toare �i concomitent� a re�elelor de canalizare 
�i a instala�iilor de epurare necesare; 
c) aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de ap�, în cuvetele lacurilor sau ale 
b�l�ilor, în Marea Neagr� �i în zonele umede, precum �i depozitarea pe malurile acestora a 
de�eurilor de orice fel; 
d) evacuarea de ape uzate, în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în iazuri, în b�l�i 
sau în hele�tee; 
e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacu�rile ori scurgerile de ape fecaloid-
menajere sau cu con�inut periculos; 
f) sp�larea în cursuri de ap� sau în lacuri �i pe malurile acestora a vehiculelor, autovehiculelor, a 
altor utilaje �i agregate mecanice, precum �i a ambalajelor sau obiectelor care au con�inut pesticide 
sau alte substan�e periculoase; 
g) sp�larea animalelor domestice dezinfectate cu substan�e toxice în afara locurilor special 
amenajate în acest scop; 
h) aruncarea sau v�rsarea în instala�ii sanitare sau în re�ele de canalizare a reziduurilor petroliere 
sau a substan�elor periculoase; 
i) sp�larea în cursurile de ap� sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de 
uz casnic, cu folosirea substan�elor chimice de orice fel. 

- Depozitarea �i folosirea de îngr���minte, pesticide sau alte substan�e periculoase, in zonele de protec�ie. 
- Obturarea sau blocarea, sub orice form�, precum �i scoaterea din func�iune, în orice mod, a construc�iilor �i 
instala�iilor de desc�rcare a apelor mari. 
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- Plantarea sau t�ierea arborilor sau arbu�tilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de ap� 
�i pe ��rmul m�rii, f�r� avizul de gospod�rire a apelor �i avizul organelor silvice de specialitate. 
- Depozitarea în albia major� a materialelor sau a de�eurilor radioactive. 
- Exploatarea de agregate minerale in zonele de protec�ie  
 
 În scopul asigur�rii protec�iei albiilor, malurilor, construc�iilor hidrotehnice �i îmbun�t��irii regimului de 
curgere al apelor, se instituie zone de protec�ie pentru:  

a) albia minor� a cursurilor de ap�; 
b) suprafa�a lacurilor naturale sau a b�l�ilor acoperite de ap� �i de vegeta�ie acvatic�, precum �i 
��rmul m�rii; 
c) suprafa�a lacurilor de acumulare corespunz�toare cotei coronamentului barajului; 
d) suprafe�ele ocupate de lucr�ri de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale �i 
deriva�ii de debite la capacitatea maxim� de transport a acestora, precum �i de alte construc�ii 
hidrotehnice realizate pe ape; 
e) lucr�ri de ap�rare împotriva inunda�iilor; 
f) construc�ii �i instala�ii hidrometrice, precum �i instala�ii de determinare automat� a calit��ii apelor. 

L��imea zonelor de protec�ie este stabilit� conform anexei nr. 2, Legea apelor 
 

În jurul surselor �i instala�iilor de alimentare cu ap� potabil�, al surselor de ape minerale �i al lacurilor �i 
n�molurilor terapeutice se instituie zone de protec�ie sanitar� cu regim sever sau cu regim de restric�ii, 
precum �i perimetre de protec�ie hidrogeologic�.  
Normele speciale privind caracterul �i m�rimea zonelor de protec�ie sanitar� aprobate prin hot�râre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor, P�durilor �i Protec�iei Mediului �i a Ministerului S�n�t��ii se 
gasesc in Anexa 1-n 
 
 
TS - TERENURI CU DESTINATII SPECIALE  
 
GENERALITA�I : CARACTERUL ZONEI 

 
Terenuri cu destinatii speciale sunt cele folosite pentru: 
 

• TST- transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente 
• TSR -constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de producere a energiei din surse regenerabile, 

platforme meteorologice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de 
telecomunicatii,  

• TSPN - zone naturale protejate (rezervatii, monumentele  ale naturii, situri, Natura 2000, s.a.) 
• TSA – terenuri folosite pentru agrement (picnic) 

 
 
• TST - TRANSPORTURILE RUTIERE, FEROVIARE, NAVALE, AERIENE, CU CONSTRUCTIILE SI 
INSTALATIILE AFERENTE 

 
UTILIZARI ADMISE  

- Pentru caile de comunicatie rutiera, sunt admise (cf.ORD 43 / 1997): 
- lucrari de construire a cailor de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia 
vehiculelor si a pietonilor (poduri, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, constructii de aparare 
si consolidare, trotuare, piste pentru ciclisti, locuri de parcare, oprire si stationare, 
acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta) 
- cladiri de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau 
exploatarii drumurilor. 

 
UTILIZARI ADMISE CU CONDITII 

- Pentru caile de comunicatie rutiera, sunt admise cu conditii(cf.ORD 43 / 1997): 
- Constructii situate de o parte si de alta a drumurilor: 

-min. 26 m pentru drumurile nationale, 
- min. 24 m pentru drumurile judetene   
-min. 20 m pentru drumurile comunale. 

-Cariere, balastiere si altele asemenea, in vederea asigurarii materialelor necesare construirii, 
modernizarii, repararii si intretinerii drumurilor publice 
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-Constructii sau instalatii, in orice scop, cu respectarea legislatiei in vigoare privind 
amplasarea si autorizarea executarii constructiilor si numai cu acordul prealabil al 
administratorului drumului. 
-Constructiile sau instalatiile temporare ale Ministerului Apararii Nationale, care au caracter 
de urgenta, se pot executa fara acceptul administratorului drumului, urmand ca acest accept 
sa se obtina ulterior, in cazul in care 
constructiile sau instalatiile nu se demonteaza intr-un termen stabilit de comun acord cu 
administratorul drumului. 
- Lucrari de demolare, mutare sau modificare a constructiilor sau a instalatiilor, daca astfel a 
fost convenit cu administratorul drumului 
-Constructia, repararea si intretinerea lucrarilor edilitare subterane in zona drumului public, cu 
aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare. 
- Instalarea pe terenurile din vecinatatea drumurilor publice a panourilor de aparare a 
drumului contra inzapezirii, cu conditia ca aceasta operatiune sa nu impiedice executarea 
lucrarilor agricole si sa nu produca degradari culturilor de pe aceste terenuri. 
-amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii sau panouri publicitare 
acceptate de administratia drumurilor in zona drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, 
tunelurilor, cu acceptul administratiei drumurilor  

 
UTILIZARI INTERZISE 

- Pentru caile de comunicatie rutiera, sunt interzise, (cf. ORD 43 / 1997): 
- Amplasarea de constructii, panouri publicitare sau instalatii care pericliteaza siguranta 

circulatiei. 
- Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta  
- Executarea de constructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau 
sa impiedice vizibilitatea pe drum, in zonele de protectie a drumului; 
- Executarea unor lucrari, in zonele de protectie, care pericliteaza stabilitatea drumului sau 
modifica regimul apelor subterane sau de suprafata; 
 

(cf. ORD 43 / 1997)- Zonele de protectie ale drumurilor publice sunt suprafetele de teren situate de o 
parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor 
de protectie sunt prevazute in anexa nr. 1 din Ordonanta. 

 
 

TSR -CONSTRUCTII SI INSTALATII HIDROTEHNICE, TERMICE, DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN 
SURSE REGENERABILE, PLATFORME METEOROLOGICE, DE TRANSPORT AL ENERGIEI 
ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE, DE TELECOMUNICATII,  
 
UTILIZARI ADMISE  
- Orice constructii si amenajari care se pot racorda la infrastructura edilitara existenta cu capacitatea 
corespunzatoare, sau pentru a carei extindere sau realizare exista surse de finantare . 
- Constructii si amenajari care previn riscurile tehnologice si limiteaza efectele acestora (lucrari de marcare si 
reparare a retelelor de conducte si cabluri, accese pentru interventia rapida in caz de incendii sau explozii) 
 
UTILIZARI ADMISE CU CONDITII si INTERZISE 
- Orice constructii si amenajari cu respectarea prevederilor din legislatie si normele tehnice in vigoare, 
conform anexelor atasate in finalul RLU. 
 
 
• TSPN - ZONE NATURALE PROTEJATE (REZERVATII, MONUMENTELE  ALE NATURII, SITURI, 
NATURA 2000, S.A.) 
 
  Zona natural protejata este reprezentata de Parcul Natural Balta Mic� a Br�ilei si de situl Natura 
2000 ROSCI0307-Lacul Sarat.  
 
  Parcul Natural Balta Mic� a Br�ilei este un teritoriu cu regim de protec�ie, cuprins în lista „Rezerva�ii 
ale Biosferei, Parcuri Na�ionale sau Naturale” si prin Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Na�ional �i  este desemnat de c�tre Secretariatul Conven�iei Ramsar ca Zon� 
Umed� de Importan�� Interna�ional� în special ca habitat al p�s�rilor de ap�.  
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Reglemetarile pentru aceste zone  (Parcul Natural Balta Mic� a Br�ilei, situl Natura 2000 ROSCI0307-Lacul 
Sarat) vor respecta prevederile OU nr. 57/20.06.2007 privind Regimul ariilor protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Conform acestei Ordonante se instituie regim diferentiat de 
protectie, conservare si utilizare, potrivit urmatoarelor categorii de arii naturale protejate: 

1. de interes national: rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii 
naturale, parcuri naturale; 
b) de interes international: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 
umede de importanta internationala, rezervatii ale biosferei; 
c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanta comunitara, arii speciale 
de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica; 
d) de interes judetean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unitatilor 
administrativ teritoriale, dupa caz. 

 
Regimul de protectie se stabileste indiferent de destinatia terenului si de detinator, iar respectarea 

acestuia este obligatorie in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si cu alte 
dispozitii legale in materie. 

Planurile de management si regulamentele rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si naturale se 
elaboreaza de catre administratorii acestora, se avizeaza de catre consiliile stiintifice, consiliile consultative 
de administrare si de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate si se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 

Pentru celelalte categorii de arii naturale protejate, planurile de management si regulamentele se 
elaboreaza de catre administratorii acestora, se avizeaza de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale 
Protejate si se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul autoritatilor 
publice centrale interesate. 

Masurile prevazute in planurile de management al ariilor naturale protejate se elaboreaza astfel incat 
sa tina cont de exigentele economice, sociale si culturale, precum si de particularitatile regionale si locale ale 
zonei, prioritate avand insa obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate. 

Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii 
ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau care administreaza 
terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea ariei naturale protejate. 

Zonarea interna a ariilor naturale protejate de interes national se face prin planul de management, 
prin definirea si delimitarea, dupa caz, a: zonelor cu protectie stricta, zonelor de protectie integrala, zonelor-
tampon, zonelor de dezvoltare durabila a activitatilor umane. 

 
a) Zonele cu protectie stricta sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanta stiintifica, ce 
cuprind zone salbatice in care nu au existat interventii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. 

- se interzice desfasurarea oricaror activitati umane, cu exceptia activitatilor de cercetare, educatie 
si ecoturism, cu limitarile descrise in planurile de management. 

 
b) Zonele de protectie integrala cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul 
ariilor naturale protejate. 

- sunt interzise: 
1. orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a 

terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare; 
2. activitatile de constructii-investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate 

si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei nationale sau 
prevenirii unor calamitati naturale. 
 

Prin exceptie, in zonele de protectie integrala, in afara perimetrelor rezervatiilor stiintifice cu regim strict de 
protectie, se pot desfasura urmatoarele activitati: 

- stiintifice si educative; 
- activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii; 
- utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice, proprietatea 

membrilor comunitatilor care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora in orice forma 
recunoscuta prin legislatia nationala in vigoare, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si 
efectivele avizate de administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si 
speciile de flora si fauna prezente; 

- localizarea si stingerea operativa a incendiilor; 
- interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, in baza aprobarii autoritatii publice centrale 
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pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific 
si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management; 

- interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor 
ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea administratiei si cu avizul consiliului 
stiintific, in baza aprobarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului; 

- actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, la propunerea administratiei ariei naturale protejate, 
cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. in 
cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora 
se fac la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific, in baza 
aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura; 

- actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care nu necesita extrageri de 
arbori, si actiunile de monitorizare a acestora; 

- actiunile de combatere a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea 
materialului lemnos din padure, in cazul in care apar focare de inmultire, la propunerea administratiei 
ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific si in baza aprobarii autoritatii publice centrale 
care raspunde de silvicultura. 

 
c) Zonele-tampon, in parcurile nationale denumite zone de conservare durabila si in parcurile naturale 
denumite zone de management durabil, nu se includ in zonele cu protectie integrala, stricta sau de 
dezvoltare durabila a activitatilor umane si care fac trecerea intre zonele cu protectie integrala si cele de 
dezvoltare durabila. 

- se pot desfasura urmatoarele activitati: 
a) stiintifice si educative; 
b) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii; 
c) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si 

efectivele avizate de administratia parcului natural, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si 
speciile de flora si fauna prezente; 

d) localizarea si stingerea operativa a incendiilor; 
e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru 
protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific al 
parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management; 

f) interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme 
necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al ariei naturale protejate, cu 
aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului; 

g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu acordul administratiei ariei naturale protejate, emis 
in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. in cazul in care calamitatile 
afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu acordul 
administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde 
de silvicultura; 

h) activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, 
care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitati care depasesc prevederile 
amenajamentelor, se fac cu acordul administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii 
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura; 

i) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, in limita capacitatii productive si de suport 
a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci 
si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de 
catre persoanele fizice sau juridice care detin/administreaza terenuri in interiorul parcului sau de 
comunitatile locale, cu acordul administratiei ariei naturale protejate; 

j) lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor, lucrari speciale de conservare cu accent pe promovarea 
regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, cu exceptia cazurilor in care se manifesta 
atacuri de daunatori ai padurii ce se pot extinde pe suprafete intinse, in primul rand de parcele intregi 
limitrofe zonelor cu protectie stricta sau integrala, in restul zonei-tampon fiind permisa aplicarea de 
tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor 
de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul 
taierilor progresive clasice sau in margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. 
Tratamentele silvice se vor aplica cu restrictii impuse de planurile de management al parcurilor si de 
ghidurile de gospodarire a padurilor in arii protejate. 

 
d) in zonele de management durabil 
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 - se pot desfasura urmatoarele activitati: 
3. stiintifice si educative; 
4. activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii; 
5. utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice, de catre 

proprietarii care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora in orice forma recunoscuta 
prin legislatia nationala in vigoare, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de 
administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna 
prezente; 

6. localizarea si stingerea operativa a incendiilor; 
7. interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea planului de actiune provizoriu de 
catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, plan elaborat in acest scop de consiliul 
stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management; 

8. interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor 
ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al ariei naturale 
protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului; 

9. actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu acordul administratiei ariei naturale protejate, 
emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. in cazul in care 
calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu 
acordul administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care 
raspunde de silvicultura; 

10. activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, 
care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitati care depasesc prevederile 
amenajamentelor, se fac cu acordul administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii 
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura; 

11. activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, in limita capacitatii productive si de 
suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de 
ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura 
numai de persoanele fizice si juridice care detin/administreaza terenuri in interiorul parcului sau de 
comunitatile locale, cu aprobarea administratiei ariei naturale protejate; 

12. activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor, precum si alte 
activitati traditionale efectuate de comunitatile locale; 

13. lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor si lucrari de conservare; 
14. aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: 
15. tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si 

cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv, tratamentul taierilor 
succesive clasice sau in margine de masiv, tratamentul taierilor in crang, in salcamete si in zavoaie 
de plop si salcie. in cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica si tratamentul taierilor rase 
in parchete mici, iar in arboretele de molid, taieri rase pe parcelele de maximum 1 ha; 

16. activitati de vanatoare; 
17. activitati de pescuit sportiv. 

 
e) Zone de dezvoltare durabila a activitatilor umane sunt zonele in care se permit activitati de investitii/ 
dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabila a 
resurselor naturale si de prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra biodiversitatii. 

- se pot desfasura urmatoarele activitati, cu respectarea prevederilor din planurile de management: 
- activitati de vanatoare, in zonele de dezvoltare durabila din parcurile naturale; 
- activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor; 
- activitati de pescuit sportiv, industrial si piscicultura; 
- activitati de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, daca aceasta posibilitate este 

prevazuta in planul de management al parcului si daca reprezinta o activitate traditionala; 
- lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor si lucrari de conservare; 
- aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: 
- tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si 

cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv, tratamentul 
taierilor succesive clasice ori in margine de masiv, tratamentul taierilor in crang in salcamete si 
zavoaie de plop si salcie. in zonele de dezvoltare durabila din parcurile nationale se pot aplica 
tratamentul taierilor rase in arboretele de molid pe suprafete de maximum 1 ha, precum si 
tratamentul taierilor rase in parchete mici in arboretele de plop euramerican. in zonele de dezvoltare 
durabila din parcurile naturale se poate aplica si tratamentul taierilor rase in parchete mici in 



 

 

 

 

 55

arboretele de molid pe suprafete de maximum 1 ha si plop euramerican; 
- activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea 

animalelor, in conformitate cu legislatia specifica din sistemul de agricultura ecologica; 
- alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale. 

 
Pentru terenurile din arii naturale protejate, detinute in regim de proprietate privata sau 

concesionate, proprietarii ori concesionarii vor primi compensatii pentru respectarea prevederilor restrictive 
din planul de management al ariei naturale protejate. Modalitatea de solicitare, de calcul si de acordare a 
compensatiilor se stabileste prin hotarare a Guvernului. 

Proprietarii de terenuri extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare 
sunt scutiti de plata impozitului pe teren. 

Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda in baza unei confirmari emise de administratia 
ariei naturale protejate sau de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate. 

Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale 
protejate, cu exceptia celor aflate in zonele de dezvoltare durabila, se poate face numai pentru obiective 
care vizeaza asigurarea securitatii nationale, asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor si animalelor si 
prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetarii stiintifice si bunei administrari a 
ariei naturale protejate. 

 
Sunt interzise: 
- activitatile din perimetrele ariilor naturale protejate sau din vecinatatea acestora care pot sa genereze un 
impact negativ semnificativ asupra speciilor salbatice si habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, 
in lipsa actelor de reglementare specifice. 
-planurile si/sau proiectele publice ori private pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii de 
mediu/evaluarii impactului asupra mediului  si care pot avea efecte negative semnificative asupra ariei 
naturale protejate, avandu-se in vedere obiectivele de conservare. 
 
- acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele si/sau planurile prevazute mai sus se emit numai 
daca proiectul/planul nu afecteaza in mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective. 
- Prin exceptie, daca proiectul/planul trebuie totusi realizat din considerente imperative de interes public 
major, inclusiv din ratiuni de ordin social sau economic, autoritatea competenta pentru protectia mediului 
emite avizul de mediu/acordul de mediu numai dupa stabilirea masurilor compensatorii necesare pentru a 
proteja coerenta retelei nationale de arii naturale protejate sau cea globala a retelei "Natura 2000", in cazul 
siturilor de interes comunitar. 
- in situatia in care siturile incluse in reteaua "Natura 2000", identificate conform legislatiei in vigoare, 
adapostesc un tip de habitat natural prioritar si/sau o specie prioritara, singurele considerente care pot fi 
invocate sunt cele privind: 

a) sanatatea sau siguranta publica; 
b) anumite consecinte benefice de importanta majora pentru mediu; 
c) alte motive imperative de interes public major asupra carora s-a obtinut punctul de vedere al 
Comisiei Europene. 

- emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate si, dupa caz, in 
vecinatatea acestora se realizeaza numai cu avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale 
protejate. 
Constructiile, dotarile si alte amenajari existente in perimetrul ariilor naturale protejate legal constituite, 
realizate din investitii publice pe terenuri ce apartin domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate, 
activitatilor administrative si stiintifice ale celor care le asigura managementul, precum si altor activitati in 
legatura cu buna administrare. 
in toate situatiile in care managementul ariilor naturale protejate este realizat prin structuri proprii de 
administrare, acestea vor dispune de un sediu administrativ asigurat. 
in ariile naturale protejate in care este permis ecoturismul, constructiile, dotarile si amenajarile prevazute mai 
sus pot fi destinate si acestui scop, precum si activitatilor de educatie si instruire ecologica ce se 
organizeaza in cooperare cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si cu organizatiile neguvernamentale 
angajate in activitati de protectie si educatie ecologica. 
 
 
 

In Regulamentul cadru de urbanism al PUZ Balta Mic� a Br�ilei-martie 2011, zona aferenta 
comunei Tichilesti din cadrul PUZ este divizata astfel: 
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I. ZONA DE PROTEC�IE INTEGRAL�  

• Zona de protectie integrala RENI�UL CALIA 2 - 20,0 ha, habitate terestre; 
 

II. ZONA DE MANAGEMENT DURABIL (ZONE TAMPON)  

• Insula Calia - 679,8 ha (94% din 719,8 ha);�
�

III. ZONA DE DEZVOLTARE DURABILA A ACTIVITATILOR UMANE care se suprapune pe intreaga 
suprafata a Parcului Natural Balta Mic� a Br�ilei (PNBMB) 

 
 
Prescriptiile speciale pentru aceste  zone sunt urmatoarele: 
 

I. ZONA DE PROTEC�IE INTEGRAL�– ZONA B 

• Subzona B7: Zona de protectie integrala Reni�ul Calia 2 
 

Sectiunea I – Utilizare Functionala 

Articolul 1. Utilizari admise 

În toate subzonele sunt permise: 
- activit��i �tiin�ifice educative; 
- activit��i de vizitare turistic� controlat�; 
- interven�ii pentru men�inerea habitatelor; 
- lucr�ri de reabilitare ecologic�; 
- ac�iuni de înl�turare a efectelor unor calamit��i; 
- ac�iuni �i constructii destinate între�inerii fondului forestier. 

 

Articolul 2. Utilizari admise cu conditionari 

Circula�ia �i activit��ile turistice se vor dezf��ura conform marcajelor turistice. 

Interven�ia pompierilor, a reprezentan�ilor Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Br�ila, ai Inspectoratului 
Jude�ean de Jandarmi Br�ila, ai Inspectoratului Teritorial al Poli�iei de Frontier� Br�ila, ai Agen�iei Na�ionale 
de Pescuit �i Acvacultur�, ai Inspectortaului Teritorial de Regim Silvic �i Vân�toare Foc�ani, ai Direc�iei 
Sanitar Veterinare Br�ila �i ai asocia�ilor de vân�tori sportivi, în zonele de protec�ie integral� �i în zona 
tampon, este permis� numai în prezen�a reprezentan�ilor Administratiei parcului. 
Construc�iile existente în zon� î�i vor p�stra func�iunea �i amplasarea actual�, cu condi�ia încadr�rii în 
prevederile prezentului regulament. 
 

Articolul 3. Utilizari interzise 

Se interzic urm�toarele utiliz�ri: 
         -   activitati care pot provoca degradarea mediului natural;  
         -   activit��i productive; 
         -   activit��i de locuire; 
         -  come� �i alimenta�ie public�; 
         -   activit��i forestiere altele decât cele de între�inere a fondului forestier ; 

-   dispunerea de panouri de afi�aj sau alte amenaj�ri cu rol de semnalizare cu excep�ia celor utilizate 
de Administratia parcului; 
- activit��i de depozitare; 
- platforme de colectare a de�eurilor; 
- accesul cu ambarca�iuni cu motor. 

Sectiunea II. Conditii de amplasare, echipare �i conformare a cladirilor 

Articolul 4. Condi�ii de amplasare a construc�iilor 
Nu se permite construirea sau amenajarea de pontoane pentru acostare. 
Nu sunt permise constructii provizorii sau definitive, cu excep�ia observatoarelor pentru p�s�ri. 
Amenajarea traseelor presupune :  

- marcarea lor pe indicatoare �i panouri �i prin semne conven�ionale pe arbori în cazul traseelor 
terestre �i pe balize amenajate rustic în cazul traseelor pe ap�, 
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- construirea unor observatoare fixe �i amplasarea unor observatoare mobile pe ap� pentru 
cercet�ri ornitologice �i activitatea de birdwaching.  

-  
Articolul 5. Circulatii �i accese 
Accesul se realizeaz� cu ambarca�iuni f�r� motor prin punctele de acces marcate pe traseele turistice. 
Se interzice sta�ionarea b�rcilor pe iezere. 
Survolarea teritoriului este permis� la un plafon de zbor de 1000m. 
 
Articolul 6.  Spa�ii libere �i spa�ii plantate 
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNBMB se execut� numai lucr�rile prev�zute prin 
amenajamentele silvice, cu respectarea reglement�rilor în vigoare privind zonarea func�ional� a p�durilor, a 
proiectelor de reconstruc�ie ecologic�. 
Nu sunt permise activit��ile de exploatare forestier� în scop de valorificare a materialului lemnos. 
Se pot efectua lucr�ri de reconstruc�ie ecologic� a fostei p�duri aluviale cu aprobarea autorit��ii na�ionale de 
mediu �i la solicitarea Consiliului Stiin�ific al PNBMB. 
 
Articolul 7. Aspectul exterior 
La construc�ia observatoarelor pentru p�s�ri �i a panourilor indicatoare se vor utiliza preponderent materiale 
naturale, în culori naturale �i cu forme aflate în armonie cu mediul natural. 

 

• ZONA DE MANAGEMENT DURABIL (ZONE TAMPON) - INSULA CALIA –ZONA C 
 

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI 
Zonele de management durabil sunt destinate atât turistilor cât �i localnicilor care au accesul neîngr�dit în 
aceste zone. 
 
Sectiunea I – Utilizare functionala 
 
Articolul 1. Utilizari admise  
În toate subzonele sunt permise: 

- activit��i �tiin�ifice educative; 
- vizitare turistic� controlat�; 
- interven�ii pentru men�inerea habitatelor; 
- lucr�ri de reabilitare ecologic�; 
- ac�iuni de înl�turare a efectelor unor calamit��i; 
- ac�iuni de între�inere a fondului forestier; 
- activit��i de utilizare a unor resurse regenerabile desf��urate numai de comunit��ile locale- pescuit 

cu scule tradi�ionale, recoltare de salcie, papur�, stuf; 
- pescuit sportiv; 
- cicloturism. 

 
Articolul 2. Utilizari admise cu conditionari 
Sunt permise activit��i de utilizare a unor resurse regenerabile desf��urate numai de comunit��ile locale- 
pescuit cu scule tradi�ionale, recoltare de salcie, papur�, stuf pentru realizarea unor produse artizanale; 
Interven�ia pompierilor, a reprezentan�ilor Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Br�ila, ai Inspectoratului 
Jude�ean de Jandarmi Br�ila, ai Inspectoratului Teritorial al Poli�iei de Frontier� Br�ila, ai Agen�iei Na�ionale 
de Pescuit �i Acvacultur�, ai Inspectortaului Teritorial de Regim Silvic �i Vân�toare Foc�ani, ai Direc�iei 
Sanitar Veterinare Br�ila �i ai asocia�ilor de vân�tori sportivi, în zonele de protec�ie integral� �i în zona 
tampon, este permis� numai în prezen�a reprezentan�ilor Administratiei parcului. 
Construc�iile existente în zon� î�i vor p�stra func�iunea �i amplasarea actual�, cu condi�ia încadr�rii în 
prevederile prezentului regulament. 
 
Articolul 3. Utilizari interzise 
Se interzic urm�toarele utiliz�ri: 
         -   activitati care pot provoca degradarea mediului natural;  
         -   activit��i productive; 
         -    activit�ti destinate locuirii; 
         -   come� �i alimenta�ie public�; 
         -   activit��i forestiere altele decât cele de între�inere a fondului forestier ; 

-   activit��i de cazare turistic�, cu excep�ia celor existente în cantoanele �i cabanele silvice; 
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-   construc�ii provizorii sau definitive de orice natur�, cu excep�ia celor existente; 
-  dispunerea de panouri de afi�aj sau alte amenaj�ri cu rol de semnalizare cu excep�ia celor utilizate 
de Administra�ia parcului; 
- activit��i de depozitare; 
- platforme de colectare a de�eurilor; 
- accesul cu ambarca�iuni cu motor. 

Sectiunea II. Conditii de amplasare, echipare �i conformare a cladirilor 

Articolul 4. Condi�ii de amplasare a construc�iilor 

Sunt permise lucr�ri de între�inere, repara�ii, schimbarea configura�iei imobilelor existente în scopul 
conform�rii la regulile impuse de prezentul regulament. 

Amenajarea traseelor presupune :  

- marcarea lor pe indicatoare �i panouri �i prin semne conven�ionale pe arbori în cazul traseelor 
terestre �i pe balize amenajate rustic în cazul traseelor pe ap�, 

- construirea unor observatoare fixe �i amplasarea unor observatoare mobile pe ap� pentru 
cercet�ri ornitologice �i activitatea de birdwaching.  

Articolul 5. Circulatii �i accese 
Accesul se realizeaz� cu ambarca�iuni f�r� motor prin punctele de acces marcate pe traseele turistice. 
Ambarca�iunile cu motor sunt permise pe bra�ele Dun�rii �i cursul navigabil. 
Survolarea teritoriului este permis� la un plafon de zor de 1000m. 

Articolul 6.  Spa�ii libere �i spa�ii plantate 
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNBMB se execut� numai lucr�rile prev�zute prin 
amenajamentele silvice, cu respectarea reglement�rilor în vigoare privind zonarea func�ional� a p�durilor, a 
proiectelor de reconstruc�ie ecologic�. 
Nu sunt permise activit��ile de exploatare forestier� în scop de valorificare a materialului lemnos. 
Se pot efectua lucr�ri de reconstruc�ie ecologic� a fostei p�duri aluviale cu aprobarea autorit��ii na�ionale de 
mediu �i la solicitarea Consiliului Stiin�ific al PNBMB. 
Articolul 7. Aspectul exterior 
Orice construc�e sau amenajare va fi conceput� astfel încât s� se integreze armonios în mediul natural, prin 
volumetrie, scar� �i materiale de construc�e sau de finisaj. 
Se vor utiliza preponderent materiale naturale, în culori naturale discrete �i aflate în armonie cu mediul 
natural. 
�

• ZONA DE DEZVOLTARE DURABILA A ACTIVITATILOR UMANE – ZONA D  

 
Generalitati: Caracterul zonei 
Zona are regimul cel mai pu�in restrictiv de protec�ie din cadrul parcului. 
Este destinat� îmbin�rii activit��ilor umane cu cele de protec�ie a mediului natural în limitele capacit��ii 
de suport a ecosistemelor. 
Accesul localnicilor este neîngr�dit . In aceste zone membrii comunit��ilor locale au dreptul la pescuitul 
pentru consumul propriu.  

Cuprinde urm�toarele subzone: 
1.Dun�rea �i bra�ele fluviului - 6133,90 ha ; 
2. Zonele dig mal - cu un total de 4102,6 ha, la rândul lor se împart în : 

� Zona digmal a Câmpiei Bârâganului Nordic - 1.868,3 ha ; 
� Zona digmal a Insulei Mari a Br�ilei - 1.239,2 ha ; 
� Zona digmal a Dobrogei – 82,0 ha.   

 

Sectiunea I – Utilizare functionala 

Articolul 1. Utilizari admise 
- activit��i �tiin�ifice educative; 
- activit��i turistice; 
- interven�ii pentru men�inerea habitatelor; 
- lucr�ri de reabilitare ecologic�; 
- ac�iuni de înl�turare a efectelor unor calamit��i; 



 

 

 

 

 59

- ac�iuni de între�inere a fondului forestier; 
- activit��i de utilizare a unor resurse regenerabile - pescuit cu scule tradi�ionale, recoltare de salcie, 

papur�, stuf pentru realizarea unor produse artizanale; 
- pescuit sportiv; vîn�toare; 
- cicloturism; 
- transport naval, plimbare cu ambarca�iuni cu/f�r� motor; 
- campare, picnic, sc�ldat �i plaj�, în locuri amenajate; 
- acces carosabil. 

Articolul 2. Utilizari admise cu conditionari 
Sunt permise activit��i de utilizare a unor resurse regenerabile desf��urate numai de comunit��ile locale- 
pescuit cu scule tradi�ionale, recoltare de salcie, papur�, stuf; 
Activit��ile de p��unat sunt permise doar pentru comunit��ile locale ce de�in terenuri în parc �i se va 
desf��ura conform regulamentului PNBMB. 
In aceste zone membri comunit��ilor locale au dreptul la pescuitul pentru consumul propriu  
Pescuitul comercial este permis doar pescarilor autorizati de ANPA 
Func�ionarea instala�iilor hidrotehnice va fi coordonat� de Administratia parcului indiferent de natura 
propriet��ii. 
Construc�iile existente în zon� î�i vor p�stra func�iunea �i amplasarea actual�, cu condi�ia încadr�rii în 
prevederile prezentului regulament. 
Interven�ia pompierilor, a reprezentan�ilor Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Br�ila, ai Inspectoratului 
Jude�ean de Jandarmi Br�ila, ai Inspectoratului Teritorial al Poli�iei de Frontier� Br�ila, ai Agen�iei Na�ionale 
de Pescuit �i Acvacultur�, ai Inspectortaului Teritorial de Regim Silvic �i Vân�toare Foc�ani, ai Direc�iei 
Sanitar Veterinare Br�ila �i ai asocia�ilor de vân�tori sportivi, în zonele de protec�ie integral� �i în zona 
tampon, este permis� numai în prezen�a reprezentan�ilor Administratiei parcului. 
 

Articolul 3. Utilizari interzise 
Se interzic urm�toarele utiliz�ri: 
         -   activitati care pot provoca degradarea mediului natural;  
         -   activit��i productive; 
         -    activit�ti destinate locuirii; 
         -   come� �i alimenta�ie public�; 
         -   activit��i forestiere altele decât cele de extindere �i între�inere a fondului forestier ; 

-   activit��i de cazare turistic�, cu excep�ia celor existente în cantoanele �i cabanele silvice; 
-  dispunerea de panouri de afi�aj sau alte amenaj�ri cu rol de semnalizare cu excep�ia celor utilizate 
de Administra�ia parcului; 
- activit��i de depozitare; 
- platforme de colectare a de�eurilor; 

Sectiunea II. Conditii de amplasare, echipare �i conformare a cladirilor 

Articolul 4. Condi�ii de amplasare a construc�iilor 
Sunt permise lucr�ri de între�inere, repara�ii, schimbarea configura�iei imobilelor existente în scopul 
conform�rii la regulile impuse de prezentul regulament. 
Se permite construirea sau amenajarea de pontoane pentru acostare. 
Se permite amenajarea acceselor �i dotarea cu elemente de semnalizare. 
Se permite realizarea ad�posturilor temporare din materiale naturale. 
Sunt interzise construc�iile de ad�postire în alte locuri decât cele indicate de Administratia parcului. 
La realizarea �i amplasarea pontoanelor, punctelor de acces în PNBMB, a constructiilor de infrastructur� se 
va urm�rii îndeosebi protejarea mediului natural si a peisajului.  

Articolul 5. Circulatii �i accese 
Accesul se realizeaz� cu ambarca�iuni cu/f�r� motor prin punctele de acces marcate pe traseele turistice. 
Survolarea teritoriului este permis� la un plafon de zbor de 1000m. 
Articolul 6.  Spa�ii libere �i spa�ii plantate 
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNBMB se execut� numai lucr�rile prev�zute prin 
amenajamentele silvice, cu respectarea reglement�rilor în vigoare privind zonarea func�ional� a p�durilor, a 
proiectelor de reconstruc�ie ecologic�. 
Nu sunt permise activit��ile de exploatare forestier� în scop de valorificare a materialului lemnos. 
Se pot efectua lucr�ri de reconstruc�ie ecologic� a fostei p�duri aluviale cu aprobarea autorit��ii na�ionale de 
mediu �i la solicitarea Consiliului Stiin�ific al PNBMB. 
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Articolul 7. Aspectul exterior 
Orice construc�ie sau amenajare va fi conceput� astfel încât s� se integreze armonios în mediul natural, prin 
volumetrie, scar� �i materiale de construc�ie sau de finisaj. 
Se vor utiliza preponderent materiale naturale, în culori naturale discrete �i aflate în armonie cu mediul 
natural. 

Sec�iunea III. Posibilit��i maxime de utilizare a ternurilor 
Se interzice construirea de noi imobile destinate locuirii sau caz�rii turistice. 
Sunt permise lucr�ri de între�inere, repara�ii, schimbarea configura�iei imobilelor existente în scopul 
conform�rii la regulile impuse de prezentul regulament. 
Conformarea cl�dirilor se va face astfel încât s� nu dep��easc� nivelul de Parter + mansarda.  
Dimensiunile laturilor construc�iei nu vor dep��ii 20m. 
Sunt permise doar construc�ii specifice zonelor inundabile. 
Sunt permise pentru finisaje doar materiale naturale- lemn, stuf, trestie, nuiele, piatr�, lut. 
Sunt permise lucr�ri la imobilele existente prezentate în Anexa 1. 

 

In cadrul aceluiasi regulament cadru de urbanism al PUZ Balta Mic� a Br�ilei, zona aferenta 
intravilanului nu apare in cadrul comunei Tichilesti, fiind situata in afara teritoriului acesteia.  

Prescriptiile generale ale PUZ pentru zonele extravilane la care se refera sunt urmatoarele:  

 

� Prescrip�ii Generale - Zone situate în afara teritoriului intravilan 

EX: terenuri agricole, terenuri forestiere, c�i de comunica�ie   

P- P�DURI 

Utizarea terenurilor forestiere se reglementeaz� prin legisla�ia specific� a fondului forestier na�ional.- Codul 
silvic, Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier na�ional. 

Reducerea suprafe�ei fondului forestier proprietate public� sau privat� este interzis�, cu excep�ia utiliz�rilor 
permise de Codul Silvic. 

Autorizarea execut�rii construc�iilor �i amenaj�rilor pe terenuri cu destina�ie forestier� este interzis�. In mod 
excep�ional, cu avizul organelor administra�iei publice de specialitate se pot autoriza numai construc�iile 
necesare între�inerii p�durilor, conform legisla�iei în vigoare. 

Pentru orice construc�ie care prin func�ionare (construc�ii pentru produc�ie poluant�, servicii poluante, etc.) 
poate aduce prejudicii p�durii, amplasat� la distan�� mai mic� de 1 km de liziera p�durii �i pentru care se 
solicit� autoriza�ie de construire, se va ob�ine avizul Regiei Na�ionale a P�durilor. 

TA- TERENURI AGRICOLE 

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al comunelor se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul 
General de Urbanism (autorizarea execut�rii lucr�rilor �i amenaj�rilor agricole din extravilan este permis� 
pentru func�iunile �i în condi�iile stabilite prin lege) . 

Pentru amplasarea fermelor �i exploat�rilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, 
amplasamentele se vor stabili pe baz� de studii ecologice, avizate de organe specializate în protec�ia 
mediului �i s�n�tate public�. 

Utilizarea pentru construc�ii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al ora�ului se poate 
face numai cu respectarea prevederilor legale. 

Autorizarea construc�iilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excep�ia celor care au drept scop limitarea 
acestora este interzis� (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 Expunerea la 
riscuri naturale). 

Amplasarea construc�iilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I �i II de calitate, pe cele amenajate cu 
îmbun�t��iri funciare precum �i plantate cu vii �i livezi este interzis�. 

Suprafe�ele agricole vor fi delimitate prin vegeta�ie astfel încât s� se ating� procentul de spa�ii 
plantate de minim 10%. 

Extinderea intravilanelor pe ternurile agricole se va face prin PUZ �i studiu de oportunitate. 
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CC- ZONA C�I DE COMUNICA�IE 

Zona de c�i de comunica�ie cuprinde subzonele: 

• C�i de comunica�ie rutier�,  pietonale, piste de biciclete �i comstruc�ii aferente 
• C�i de comunica�ie feroviar� �i construc�ii aferente 

• C�i de comunica�ie navale �i construc�ii aferente 

Autorizarea construc�iilor din zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 158/1996 al 
Ministrului Transporturilor. Pentru lucr�ri în zona drumurilor publice �i în vecin�tatea zonei de protec�ie a 
acestora, solicitantul autoriza�iei de construire trebuie s� ob�in� avizul organelor publice specializate. 

Zona de c�i ferate cuprinde infrastructura feroviar�, construc�iile �i instala�iile aferente exploat�rii �i 
între�inerii liniilor de cale ferat�. 

Autorizarea construc�iilor din zona c�ilor ferate se emite în temeiul OUG nr.12/1998 privind transportul pe 
c�ile ferate române. Pentru lucr�ri în zona c�ilor ferate �i în vecin�tatea zonei de protec�ie a acestora, 
solicitantul autoriza�iei de construire trebuie s� ob�in� avizul S.N.C.F.R. 

Zona este constituit� din cl�diri de interes public, platforme �i c�ile ferate. 

Zona fluvial� este fâ�ia de teren situat� în lungul ��rmului apelor interioare navigabile sau poten�ial 
navigabile. Zona fluvial� se stabile�te de autoritatea de stat competent�, potrivit legii (conform HG 525/ 
1996).  
In zona c�ilor navigabile se pot autoriza cu avizul MDL, conform HG 525/ 1996: 

- construc�ii �i instala�ii aferente c�ilor navigabile, de deservire �i de exploatare; 
- semnale vizuale, auditive �i faruri, precum li alte amenaj�ri referitoare la siguran�a naviga�iei; 
- construc�ii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de 

circula�ie; 
- travers�ri sau subtravers�ri ale c�ilor navigabile �i cursurilor de ap� cu conducte de presiune(ap�, 

gaze, �i�ei, abur), de linii electrice �i de telecomunica�ii, precum �i lucr�rile de amenaj�ri 
hidroenergetice �i de art�; 

- instala�ii de captare a apei;  
- ap�r�ri de maluri de orice natur�, diguri �i alte lucr�ri similare. 

Se vor respecta urm�toarele zone de protec�ie:  

TRANSPORTURI RUTIERE: s� respecte în extravilan urm�toarele distan�e minime  de protec�ie de la axul 
drumului pân� la marginea exterioar� a zonei drumului, func�ie de categoria acestuia: 
- drumuri na�ionale - 22 m.; 
- drumuri jude�ene -  20 m.;  
- drumuri comunale - 18 m.; 
 
TRANSPORTURI FEROVIARE: 
- zona de siguran�� a infrastructurii feroviare cuprinde fâ�iile de teren în limita a 20 m fiecare, situate de o 

parte �i de alta a axei c�ii ferate  
- zona de protec�ie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe de o parte �i alta a axei c�ii 

ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa c�ii ferate. 

 
• TSA – TERENURI FOLOSITE PENTRU AGREMENT (PICNIC) 

 
UTILIZARI ADMISE  
- zone special amenajate pentru activit��ile de picnic – zonele apar�inând domeniului public ori privat al 
statului �i/sau al unit��ilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilit��i �i facilit��i pentru desf��urarea activit��ilor 
de picnic �i în care aprinderea focului este permis�; 
- zonele special amenajate pentru activit��ile de picnic vor fi delimitate prin marcarea corespunz�toare în 
vederea desf��ur�rii activit��ii de picnic, indicând orarul de func�ionare; 
- se pot amenaja locuri speciale pentru aprinderea focului; 
- se va asigura dotarea zonelor special amenajate pentru activit��ile de picnic cu containere destinate 
colect�rii selective a de�eurilor, inscrip�ionate corespunz�tor, precum �i cu toalete ecologice; 
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-se pot realiza numai constructii cu caracter temporar; 
- se poate  delimita �i marca în mod corespunz�tor zona destinat� parc�rii autovehiculelor în cazul zonelor 
special amenajate pentru activit��ile de picnic, dac� geografia acestora permite; 
- se pot realiza pichete de stingere a incendiilor. 
 
UTILIZARI ADMISE CU CONDITII 
- amenajarea zonei în care se desf��oar� activit��ile de picnic va respecta dispozi�iile în vigoare referitoare 
la urbanism, silvicultur� �i protec�ia mediului; 
- nu se permite decat ridicarea de construc�ii cu caracter temporar; 
 
UTILIZARI INTERZISE 

 
- zona în care se desf��oar� activitatea de picnic va avea interven�ii minime asupra mediului natural, f�r� 
efectuarea de defri��ri, modific�ri ale malurilor sau albiilor apelor ori beton�ri sau asfalt�ri ale solului; 
- nu se permite realizarea de constructii definitive. 

 
 
 

 
 

   Intocmit,             Sef proiect specialitate urbanism 
arh. urb. drd. Buhociu Dragos    dr. arh. urb. Buhociu Liliana 
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ANEXA 1 - CONDITII DE PROTECTIE A RETELELOR TEHNICO-
EDILITARE �I SERVITUTILE IMPUSE DE C�TRE ACESTEA 
VECIN�T�TILOR 
 

� RETELE ALIMENTARE CU AP� �I CANALIZARE 

STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localit�ti a retelelor edilitare subterane executate în s�p�tur�” 
stabile�te distantele minime între retele, de la retele la functiile constructiile �i drumuri, functie de asigurarea 
executiei lucr�rilor, exploat�rii lor eficiente, precum �i pentru asigurarea protectiei sanitare: 
- conductele de ap� se vor poza subteran, la adâncimea minim� de înghet; 
- conductele de ap� se vor amplasa la o distant� minim� de 3,00 m de fundatiile constructiilor, iar în punctele 
de intersectii la minim 0,40 m �i totdeauna deasupra canaliz�rii. 
 
Ordinul 536/1997 al Ministrului S�n�t�tii privind normele de igien� �i recomand�ri privind mediul de viat� al 
populatiei, stabile�te: 
• Norme de igien� referitoare la aprovizionarea cu ap� a localit�tilor (Art.23) 
• Sursa de ap� folosit� pentru aprovizionarea cu ap� a localit�tilor trebuie s� fie protejat� împotriva 
activit�tilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protectie sanitar� �i controlul activit�tilor poluante 
din teritoriul aferent. 
• Sursele de ap� de profunzime trebuie amplasate �i construite astfel încât s� fie protejate de inundatii �i 
�iroiri �i împrejmuite astfel încât s� previn� accesul publicului �i al animalelor. 
• Sursele de suprafat� vor fi protejate de activit�tile umane majore: industrie poluant�, depozite de de�euri 
toxice sau periculoase, agricultur� intensiv�, turism �i agrement. 
• Norme de igien� referitoare la amplasarea fântânilor (Art.27): 
• fântâna trebuie amplasat� �i construit�, astfel încât s� fie protejat� de orice surs� de poluare �i s� asigure 
accesibilitatea. În situatia în care constructia fântânii nu asigur� protectia apei, iar adâncimea  acviferului 
folosit este mai mic� de 10,00 metri amplasarea fântânii trebuie s� se fac� la cel putin 10,00 metri de orice 
surs� posibil� de poluare, latrin�, grajd, depozit de gunoi sau de�euri de animale, etc. 
• adâncimea stratului de ap� folosit nu trebuie s� fie mai mic� de 4,00 metri, peretii s� fie astfel 
amenajati încât s� previn� orice fel de contaminare exterioar� �i prev�zuti cu ghizduri de min. 0,70-0,100 
metri deasupra solului �i min. 0,60 metri sub nivelul acestuia, în jurul fântânii trebuie s� existe un perimetru 
de protectie, amenajat în pant�, cimentat sau pavat. 
• Norme de igien� referitoare la colectarea �i îndep�rtarea reziduurilor lichide(Cap.4): 
• îndep�rtarea apelor uzate menajere �i industriale se face numai prin reteaua de canalizare a apelor uzate; 
în lipsa posibilit�tii de racordare la sisteme publice de canalizare, unit�tile sunt obligate s�-�i prevad� 
instalatii proprii pentru colectarea, tratarea �i evacuarea apelor uzate, care se vor executa �i exploata astfel 
încât s� nu constituie un pericol pentru s�n�tate. 
• este interzis� r�spândirea neorganizat� a apelor uzate menajere �i industriale, precum �i deversarea 
acestora în zonele de protectie sanitar� a surselor �i a instalatiilor centrale de alimentare cu ap�. 
• Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localit�tile sunt 
dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 
• În cazul în care nu exist� canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solutii individuale 
de colectare �i neutralizare a reziduurilor lichide. 
• îndep�rtarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare se 
face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie s� fie executate �i amplasate 
conform normelor în vigoare. 
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� RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC� 

 
Culoarele de protectie pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune LEA 20kV vor avea o latime de 24 
m, iar pentru liniile electrice aeriene de inalta tensiune vor avea urmatoarele latimi: 

- pentru LEA 110kV- 37m; 
- pentru LEA 220kV- 42m; 
- pentru LEA 400kV- 54m 

 Prin culoar de protectie se intelege suprafata de teren situata de-a lungul liniei electrice aeriene si 
spatiul aerian de deasupra sa in care se impun restrictii si interdictii din punct de vedere al coexistentei liniei 
cu elemente naturale, obiecte, constructii, instalatii.  
Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau  executarea 
oric�ror lucr�ri în apropierea obiectivelor energetice existente (statii �i posturi de transformare, linii �i cabluri 
electrice s.a.) se va consulta proprietarul �i adminstratorul retelei. 
Retelele electrice existente �i propuse în localit�tile studiate respect� normele RENEL precum �i cele din 
domeniile conexe. 
În principal se face referint� la: 
- RETELE AERIENE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC� (conf. Ordinului nr. 4/2007 al 
Pre�edintelui Autorit�tii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE –- MO 259 / 18.04.2007)  
- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de conexiuni �i transformare, 
cu tensiuni peste 2 kV; 
- PE 104/93 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electric�, cu tensiuni peste 1 kV; 
- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joas� tensiune; 
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea �i executia retelelor de cabluri electrice; 
- PE 125/89 - Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice cu linii de telecomunicatii; 
- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instructiuni de proiectare a încruci��rilor �i apropierilor LEA m.t. �i LEA j.f. fat� 
de alte linii, instalatii �i obiective; 
- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localit�ti a retelelor edilitare subterane executate în s�p�turi; 
- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei �i Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, executia, verificarea �i 
receptionarea de instalatii electrice în zone cu pericol de explozie; 
- PE 122 - 82 - Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV 
cu sistemele de îmbun�t�tiri funciare; 
- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea �i repararea liniilor electrice care 
trec prin p�duri �i terenuri agricole. 
 
 

In conformitate cu avizul nr. 6413/20.06.2012 eliberat de Compania Nationala de Transport al 
Energiei Electrice- Sucursala de Transport Constanta, pe teritoriul administrativ al comunei Tichilesti se afla : 
LEA 400 kV Gura Ialomitei-Lacu Sarat, LEA 400 kV G4 (C.T.E .Braila-Lacu Sarat), LEA 220 kV G1 (C.T.E. 
Braila-Lacu-Sarat), LEA 220 kV G2 (C.T.E. Braila-Lacu-Sarat), LEA 220 kV G3 (C.T.E. Braila-Lacu-Sarat) ce 
apartin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., Sucursala de Transport Constanta. 

-culoarul de functionare (in care se impun restrictii si/sau interdictii privind constructiile de orice fel) 
care coincide cu zona de protectie si de siguranta a LEA kV este de 75 metri, iar a LEA de 220 kV este de 
55 metri (conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007 modif. Si completat de Ord.49/2007 si NTE 003/04/00. ) 

-in apropierea tuturor obiectivelor de interes national aflate in gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica 
S.A., Sucursala de Transport Constanta mentionate mai sus, pentru amplasarea si realizarea constructiilor 
de orice fel, este obligatorie obtinerea avizului de amplasament din partea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., 
Sucursala de Transport Constanta, cf. conf. Ordinului ANRE nr. 48/2008 (Metodologie pentru emiterea 
avizelor de amplasament de catre operatorii de retea –revizia 1, publicat in M.O. 436/11.06.2010), lucra ce 
trebuie avut in vedere la eliberarea certificatelor de urbanism. 
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� RETELELE DE GAZE NATURALE –cf AVIZ FAVORABIL NR. 10724/321/10.05.2012 emis de 
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA MEDIAS 

1. În conformitate cu “Normele tehnice pentru proiectarea �i executia conductelor de alimentare din 
amonte �i de transport gaze naturale » (norme tehnice aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 
1.220/2006) distanta minima pe orizontala dintre axa conductelor de gaze naturale (Dn 600mm Pecineaga-
Silistea, Dn 500mm racord alimentare SRM CET Chiscani, Dn 88mm racord alimentare SRM Tichilesti) sau 
incintele SRM-urilor si diferitele obiective este urmatoarea :  

• 20 m fata de constructii industriale, sociale si administrative, daca exista pana la 45 de cladiri 
inclusiv in unitatea de clasa de locatie(suprafata de teren care se intinde pe o latime de 200 m de 
fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continua de 1600 m ; UCL), dar incepand cu a 46-a 
cladire in UCL distanta minima este de 200 m ; 

• 100 m fata de o cladire sau de un spatiu exterior cu o suprafata bine definita (teren de joaca, teatru 
de vara, etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel putin 5 zile pe saptamana, timp de 
10 saptamani, in orice perioada de 12 luni (zilele si saptamanile nu trebuie sa fie consecutive) in 
situatia in care sunt mai putin de 45 de cladiri in UCL ; 

• 20 m in cazul locuintelor individuale/colective, pana la 45 de cladiri/unitati separate de locuit dintr-o 
locuinta colectiva inclusiv in UCL, insa, incepand cu a 46-a cladire/unitate separata de de locuit dintr-
o locuinta colectiva inclusiv in UCL sau in cazul unor cladiri cu patru sau mai multe etaje, distanta 
minima este de 200 m ; 

(In vederea reducerii tuturor distantelor restrictive de mai sus, pana la distanta minima este de 20 m intre 
constructii si conducte, se impun cheltuieli pentru cresterea gradului de siguranta al conductelor care vor fi 
suportate de catre solicitant, conform Legii Gazelor nr. 351/2004, art 96, litera a) 

• distanta minima dintre incinta SRM-urilor (Tichilesti, CET Chiscani) si constructii este urmatoarea: 
-20 m in cazul cladirilor cu pana la trei etaje inclusiv, fara restrictii referitoare la numarul de cladiri 
sau numarul ocupantilor ; 
- 200 m pentru cladirile de patru sau mai multe etaje, fara sa existe posibilitatea de reducere a 
acestei din urma distante ; 

• parcari auto- 6 m ; 
• statii electrice si posturi de transformare a energiei electrice -20 m ; 
• paralelism cu drumuri : 

 -autostrazi, drumuri expres – 50 m ; 
 -nationale (europene, principale, secundare)- 22 m ; 
 -de interes judetean – 20 m ;  
 -de interes local (comunale, vicinale, strazi)- 18 m ; 
 - de utilitate privata – 6 m ; 

• depozite de gunoaie, depozite de dejectii animaliere – 50 m ; 
• balastiere in albia raurilor amonte/ aval 1000/2000 m. 

 
2. Pentru obtinerea avizului de amplasare a obiectivelor, inclusiv pentru eventualele intersectii 

subterane sau supraterane ale drumurilor de acces sau ale diverselor canalizatii (conducte de distributie 
gaze, de alimentare cu apa, cabluri electrice si de telecomunicatii) cu conductele magistrale, se va intocmi, 
in conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509/2003, o documentatie tehnica care sa cuprinda : 

• o cerere scrisa adresata SNTGN « TRANSGAZ SA MEDIAS, cu datele de identificare ale 
solicitantului si obiectul lucrarii ; 

• un memoriu tehnic privind lucrarea avuta in vedere ; 
• certificatul de urbanism (in copie); 
• plan de incadrare in zona, la scara 1 :25.000 sau 1 : 10.000 ; 
• plan de situatie (la scara 1 :5000 sau 1 : 1.000) care sa cuprinda amplasarea constructiilor in 

perimetrul propus, precum si drumurile de acces aferente. 
 

3.Daca vor fi intersectii ale diverselor categorii de drumuri cu conductele magistrale, acestea din 
urma trebuie introduse in tuburi de protectie, cf STAS 9312-87. In acest caz, activitatile de proiectare, apoi 
de executie a lucrarii (dupa ce proiectul a fost avizat in sedinta CTE a unitatii noastre) vor fi realizate de firme 
autorizate ANRE. 

 
4. Planurile (in dublu exemplar) se vor viza de catre subunitatea noastra de exploatare teritoriala : 

Sector Braila, str. Ion Ghica, nr. 5, tel. 0239-617340, iar documentatia va fi analizata si avizata de SNTGN 
« TRANSGAZ » SA MEDIAS . 

5. in conformitate cu art. 86, coroborat cu art. 90, din Legea Gazelor nr. 351/2004, actualizata,  
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SNTGN « TRANSGAZ » SA MEDIAS, in calitate de concesionar al SNT, beneficiaza de dreptul de uz si de 
servitude legala asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, in vederea lucrarilor de reabilitare, 
retehnologizare si intretinere a conductelor pe toata durata de viata a acestora. 

 
Conditii generale : 

• daca in urma lucrarilor prevazute in PUG-ul comunei Tichilesti se avariaza sau se 
deterioreaza conductele si/sau instalatiile existente, veti suporta contravaloarea pagubelor 
produse, inclusiv costurile datorate atat pierderilor de gaze naturale, cat si pe cele datorate 
procesului de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.  

 
 

În conformitate cu “Normele tehnice pentru proiectarea �i executia conductelor de alimentare din 
amonte �i de transport gaze naturale – MO 960 bis / 29.11.2006” 

• 2 x 20 = 40 m [conf. art. 6.21 “Pe o distant� de 20 m de fiecare parte a axei conductei nu poate fi 
construit� nici un fel de cl�dire care ad�poste�te persoane (locuinte, spatii de birouri etc.)] 

• Zona de sigurant� sonde de gaze Ø 100 m (raza = 50 m) 
• Zona de sigurant� sonde de titei Ø 100 m (raza = 50 m) 

 
 
DISTANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE �I DIFERITE 
INSTALATII, CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE 
Conform Normelor tehniceprivind proiectarea, executarea �i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale NTPEE 2008 
 
Nr. 
crt. 

 
Instalatia, constructia sau 

obstacolul 

Distanta minima in [m] de la 
conducta de gaze din PE de: 

Distanta minima in [m] de la 
conducta de gaze din otel de: 

pj pr pm pj pr pm 
1 Cladiri cu subsoluri sau 

aliniamente de Terenuri 
susceptibile a fi onstruite 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

2 Cladiri fara subsoluri 0.5 0.5 1 1.5 1.5 2 
3 Canale pentru retele 

termice, canale pentru 
instalatii telefonice, 
televiziune etc. 

0.5 0.5 1 1.5 1.5 2 

4 Conducte de canalizare 1 1 1.5 1 1 1.5 
5 Conducte de apa, cabluri 

electrice de forta, cabluri 
telefonice montate direct in 
sol, cabluri TV sau caminele 
acestor instalatii 

 
0.5 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

 
0.6 

 

 
0.6 

 

 
0.6 

 

6 Camine pentru retele 
termice,telefonice si 
canalizare sau alte 
caminesubterane 

0.5 0.5 1 1 1 1 

7 Copaci 0,5  0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 

8 Stâlpi 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
9 

Linii de cale ferata, exclusiv 
cele dinstatii, triaje si incinte 
industriale: 
• In rambleu 
• In debleu, la nivelul 
terenului 

 
1.5* 
3,0** 

 
1.5* 
3,0** 

 
1.5* 
3,0** 

 
2* 

5,5** 

 
2* 

5,5** 

 
2* 

5,5** 

Not�: Distantele exprimate în metri se m�soar� în proiectie orizontal� între limitele exterioare ale conductelor 
�i constructiile sau instalatiile subterane. 
*) De la piciorul taluzului  
**) Din axul linei de cale ferat� 
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Conductele, fitingurile �i arm�turile din PE se monteaz� îngropat direct p�mânt, adâncimea minim� de ontaj 
fiind de 0,90 m. 
Se interzice montarea retelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundatiilor cl�dirilor, pe trasee 
paralele cu acestea, pân� la distanta de 2,00 m de la cl�dire. 
Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20,00 m de calea ferat� 
electrificat� �i/sau linii electrice aeriene (LEA) de joas�, medie sau înalt� tensiune. 
 
 
DISTANTELE DE SECURITATE INTRE STATII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE – 
M�SURARE �I DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII 
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea �i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale NTPEE 2008 
 
NR

. 
CR
T 

 
Destinatiaconstructiilor 

invecinate 

Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate: 
pâna la 6.000 [m3/h] 6.000 … 30.000[m3/h] peste 30.000 

[m3/h] 
Presiunea la intrare [bar] 

< 2 2….6 >6 <2 2…6 >6 <6 >6 
1 Cladiri industriale si 

depozite de materiale 
combustibile 
- risc foarte ridicat de 
incendiu , asociat 
pericolului de incendiu 
- rezistenta redusa la 
foc 
- risc mediu sau redus 

de incendiu 

 
 
 
7 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

12 
 

 
 
 

11 
 

 
 
 

13 
 

 
 
 

18 
 

 
 
 

22 
 

 
 
 

27 
 

 
7 

 
10 

 
15 

 
12 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
7* 

 
10 

 
12 

 
10 

 
12 

 
15 

 
20 

 
25 

2 Instalatii industriale in 
aer liber 

7 10 13 11 13 18 18 27 

3 Cladiri civile (inclusiv 
cele administrative de 
pe teritoriul unitatilor 
industriale) 
- rezistenta mare la foc 
- rezistenta mica la foc 

7* 
 
 

10 
 
 

12 
 
 

10 
 
 

12 
 
 

15 
 
 

20 
 
 

25 
 
 

 
7 

 
12 

 
15 

 
12 

 
15 
 

 
20 

 
25 

 
30 
 

4 Linii de cale ferata 
- curenta 
- de garaj 

20 20 20 20 20 20 25 30 

20 20 20 20 20 20 20 25 

5 Marginea drumurilor 
carosabile 

4** 5 8 4 6 10 6 10 

6 Linii electrice de inalta 
tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

*) Statii de capacitate pân� la 1.000 m3 (�i presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al 
cl�dirii învecinate cu conditia ca peretele cl�dirii s� fie rezistent la explozie, s� nu aib� goluri (ferestre, u�i) 
pe o lungime care dep��e�te cu 5,00 m limitele statiei în ambele directii �i pe o în�ltime de 3,00 m 
deasupra statiei. 
**) Pentru posturile de reglare sau reglare – m�surare de capacitate pân� la 250 mc/h �i presiune de 
intrare < 2 bar, distanta minim� este de 1,50 m. 
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� TRANSPORTURI RUTIERE 

 
SEC�IUNEA I - PREVEDERI GENERALE 
 
Strazile de pe teritoriul comunei Tichilesti vor respecta prevederile legale in vigoare (Ordinul nr. 49 din 
27.01.1998, STAS10144/2-91 RTC.) 
Zona de protec�ie pentru drumurile de pe raza teritoriului comunei Tichilesti vor respecta prevederile 
Ordonan�ei nr. 43 din 1997 cu completarile si modificarile ulterioare: 
 
Categoria drumului  Autostrada  Drum Na�ional   Drum Jude�ean Drum Comunal 
Distan�a de la axul drumului 
pana la marginea exterioara 
a zonei drumului (m) 

50 22 20 18 

 
 
 
SEC�IUNEA II  - NORME PENTRU DIMENSIONAREA ARTERELOR DE CIRCULA�IE 
 
Strazile din localita�ile rurale sunt clasificate in raport cu intensitatea traficului si de func�iile pe care le 
indeplinesc, astfel: 

- Strazi de categoria a III-a – de colectare – 2 benzi – preiau fluxurile de trafic din zonele func�ionale 
si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale 

- Strazi de categoria a IV- a – de folosin�a locala – asigura accesul la locuin�e si servicii curente sau 
ocazionale din zonele cu trafic foarte redus 
 
Categoria 
strazii 
 

Numarul 
benzilor de 
circula�ie 

La�imea par�ii 
carosabile  

Elementele strazii 
 

Dimensiunile 
elementelor strazii, in m 

III 2 7,00 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 2,00 
- 1,50 
- 14,00 

6,00 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 2,00 
- 1,50 
- 13,00 

IV 1 3,50 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 1,00 
- .... 
- 5,50  

3,00 - Trotuar 
- Fasie libera 
- Latime totala 

- 1,00 
- ..... 
- 5,00 

 
- Trotuarele la strazile din localitate sunt de regula, separate de partea carosabila printr-o fisie libera 
rezervata pentru amplasarea pomilor, a instala�iilor subterane, a stilpilor de iluminat si de Telecomunica�ii. 
 
- Fasia libera la strazile de categoria III poate fi prevazuta numai in cazul cind distan�a dintre fronturile 
construc�iilor de pe par�ile laterale ale strazilor permite existen�a acestora; in caz contrar trotuarele sunt 
adiacente par�ii carosabile. 
 
- Artera de circula�ie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00m si va fi prevazuta la 
capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 6,00m 
 
SEC�IUNEA III - DISPOZI�II FINALE 
 
ART.3 

- Strazile nou propuse in noile enclave cu locuin�e individuale vor fi minim de categoria a III-a, 
excep�ie facand strazile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu exista posibilitatea de a se prelungi si 
se vor amenaja cu fundaturi prevazute la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu 
raza de minim 6,00m 
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- Strazile noi propuse ce leaga doua strazi existente vor prelua caracteristicile categoriei superioare 

cu care au tangen�a, cu condi�ia ca parcelarul si fondul construit existent sa permita acest lucru. 
 
- Executarea lucrarilor edilitare ce afecteaza suprafa�a strazilor (carosabil si trotuar) se vor aproba 

doar cu condi�ia, ca la terminarea acestora sa se refaca sistemul rutier ( stratifica�ie, grosime stratifica�ie si 
tip de imbracaminte) identic cu cel existent la inceperea lucrarilor. 
 

S� respecte în extravilan urm�toarele distante minime de protectie functie de categoria acestuia: 
- autostr�zi, drumuri expres �i drumuri nationale europene - 50 m de la marginea covorului asfaltic.; 
- celelalte drumuri nationale �i drumuri judetene - 30 m. de la marginea covorului asfaltic; 
- drumuri comunale - 18 m.; 
 
 

� PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE 

conform Legii nr. 422/2001 
Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, prin care se asigur� conservarea integrat� 
a monumentului istoric �i a cadrului s�u construit sau natural. 
Pân� la instituirea zonei de protectie a fiec�rui monument istoric se consider� zon� de protectie suprafata 
de-jur-împrejurul monumentului istoric delimitat� cu: 
• raz� de 100 m în localit�ti urbane, • 200 m în localit�ti rurale �i  
• 500 m în afara localit�tilor, m�surat� de la limita exterioar�. 
În zonele de protectie ale monumentelor istorice, instituite conform Legii nr. 422/2001, pentru avizarea 
interventiilor (amplasarea, configurarea volumetriei, aspectul arhitectural al unor noi cl�diri �i amenaj�ri, 
pentru demol�ri de constructii parazitare) este necesar� realizarea unor documentatii de urbanism de tip 
P.U.Z. 
 
 

� ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea NORMELOR DE IGIEN� �I A 
RECOMAND�RILOR PRIVIND MEDIUL DE VIAT� AL POPULATIEI 

ART. 4 
Unit�tile de mic� industrie, comerciale �i de prest�ri servicii, care pot crea riscuri pentru s�n�tate sau 
disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante 
etc. se amplaseaz� în cl�diri separate, la distant� de minimum 15 m de ferestrele locuintelor. 
Distanta se m�soar� între fatada locuintei �i perimetrul unit�tii. Pentru unit�tile sus-mentionate se vor 
asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivit�tilor, astfel încât s� se încadreze în normele din 
standardele în vigoare. 
 
ART. 8 
Între întreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot �i vibratii, �iteritoriile 
protejate învecinate, se asigur� zone de protectie sanitar�. Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor 
norme, se întelege: zonele de locuit, parcurile, rezervatiile naturale, zonele de interes 
balneoclimateric, de odihn� �i recreere, institutiile social-culturale �i medicale, precum �i unit�tile economice 
ale c�ror procese tehnologice necesit� factori de mediu lipsiti de impurit�ti. 
 
ART. 9 
Nocivit�tile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante �i neionizante), substantele poluante �i alte 
nocivit�ti din aerul, apa �i solul zonelor locuite nu vor putea dep��i limitele maxime admisibile din 
standardele de stat în vigoare. 
 
ART. 10 
Zonele de protectie sanitar� se stabilesc, ca form�, m�rime �i mobilare, pe baza studiilor de impact asupra 
s�n�t�tii populatiei �i mediului înconjur�tor. 
 
ART. 11 
În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distante, distantele minime de protectie sanitar�, 
recomandate între zonele protejate �i o serie de unit�ti care produc disconfort �i unele riscuri sanitare, sunt 
urm�toarele: 
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ZONE DE PROTECTIE SANITAR� 
cf. Ordin al Ministerului S�n�t�tii nr.536/1997 
  
Ferme cabaline 100 m 
Ferme de ingr���torii de taurine, pân� la 500 capete 200 m 
Ferme de ingr���torii de taurine, peste 500 capete 500 m 
Ferme de p�s�ri, pân� la 5.000 capete 500 m 
Ferme de p�s�ri cu peste 5.000 capete �i complexe avicole Industrial 1.000 m 
Ferme de ovine 100 m 
Ferme de porci, pân� la 2.000 capete 500 m 
Ferme de porci, între 2.000 – 10.000 capete 1.000 m 
Complexe de porci cu peste 10.000 capete 1.500 m 
Spitale veterinare 30 m 
Grajduri de izolare �i carantin� pentru animale 100 m 
Abatoare, târguri de vite �i baze de receptie a animalelor 500 m 
Depozite pentru colectarea �i p�strarea produselor de origine Animal 300 m 
Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd 500 m 
Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin 1.000 m 
Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine,sub 10.000 capete   1.000 m 
Cimitire de animale, crematorii 200 m  

Statii de epurare a apelor uzate or��ene�ti    300 m 
Statii de epurare a apelor uzate industriale 200 m 
Paturi de uscare a n�molurilor 300 m 

Câmpuri de irigare cu ape uzate 300 m 
Câmpuri de infiltrare a apelor uzate �i bazine deschise pentru fermentarea 
n�molurilor 

500 m 

Depozite controlate de reziduuri solide 1.000 m 
Camere de tratare biotermic� a gunoaielor  100 m 
Crematorii or��ene�ti de gunoi 1.000 m 
Autobazele serviciilor de salubritate 200 m 
Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport 50 m 
Cimitire 50 m 
 
      
ART. 12  
Suprafetele de teren incluse în zonele de protectie sanitar� pot fi exploatate agricol, cu exceptia 
culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care, prin fixarea sau concentrarea de substante 
poluante (plumbul �i compu�ii de plumb, fluorul �i compu�ii s�i, pesticide greu degradabile etc.), pot fi 
v�t�m�toare pentru om sau animale. 
 
ART. 13 
În interiorul zonei de protectie sanitar� se interzice amplasarea oric�ror obiective, cu exceptia celor destinate 
personalului de întretinere �i interventie. 
 
ART. 15 
Unit�tile care,care, prin specificul activit�tii lor, necesit� protectie special� (spitale, centre de s�n�tate, cre�e, 
gr�dinite, �coli, biblioteci, muzee etc.) se vor amplasa în a�a fel încât s� li se asigure o zon� de protectie 
deminimum 50 m fat� de locuinte, de arterele de circulatie sau de zonele urbane aglomerate. 
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� LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE 

ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI 
A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE 

cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor  
 

a) L��imea zonei de protec�ie in lungul cursurilor de apa 
L��imea cursului de apa (m) 10-50 51-500 peste 500 
L��imea zonei de protec�ie (m) 15 30 50 
 
b) L��imea zonei de protec�ie in jurul lacurilor naturale 

Suprafa�a lacului natural (ha) 10-100 101-1000 peste 1000 
L��imea zonei de protec�ie (m) 5 10 15 
 
c) L��imea zonei de protec�ie in jurul lacurilor de acumulare 

Volumul brut al lacului de 
acumulare (mil. mc) 

0,1-1 1,1-50 peste 50 

L��imea zonei de protec�ie (m) 5 10 15 
 
d) L��imea zonei de protec�ie de-a lungul digurilor 

În�l�imea medie a digului (m)  0,5-2,5 2,6-5 peste 5 
L��imea zonei de protec�ie (m)    
- spre cursul de apa    5 10 15 
- spre interiorul incintei 3 4 - 4 
 
e) L��imea zonei de protec�ie de-a lungul canalelor de deriva�ie de debite  

Adâncimea medie a canalului (m) 0,5-2 2,1-5 Peste 5 
L��imea zonei de protec�ie (m)    
- Canal cu debitul instalat pân� la 10 
mc/s 

1 2 3 
 

- Canal cu debitul instalat de la 10 mc/s 
la 50 mc/s 

2 3 4 
 

- Canal cu debitul instalat peste 50 mc/s 3 4 5 
 

 
f) Baraje si lucr�ri-anexe la baraje 

În�l�imea maxima a barajului de la 
funda�ie la coronament (m) 

5-15 16-50 peste 50 
 

L��imea zonei de protec�ie (m)    
- Baraj de p�mânt, anrocamente, 
beton sau alte materiale 

10 20 50 
 

- Lucr�ri-anexe la baraje 5 10 20 
- Instala�ii de determinare a 
automata calit��ii apei,  

- 2 m in jurul 
construc�ii hidrometrice si instala�ii acesteia 

 
 - Borne de microtriangula�ie, foraje de 1 m in jurul 

drenaj, aparate de m�surarea debitelor acesteia 
 
NOTA: Zonele de protec�ie se m�soar� astfel: 
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de reten�ie; 
d) la alte lucr�ri hidrotehnice, de la limita zonei de construc�ie. 
Zona de protec�ie sanitara la instala�iile de alimentare cu apa se stabile�te de autoritatea 
centrala in domeniul s�n�t��ii publice.  
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� AMPLASAREA SI DIMENSIUNILE ZONELOR DE PROTECTIE INFRASTRUCTURII 
ADIACENTE DE IMBUNATATIRI FUNCIARE 

 
- metri - 

1. Zona de protectie la prize de apa, evacuari de apa, lucrari in albie si altele asemenea:  
- Latimea zonei de protectie                          10   
2. Zona de protectie la canale    
2.1. Canale de irigatii 
- Latimea zonei de protectie: 
 - canal de distributie 
- canal de aductiune   
- canal de transport                                                   

 
 

2,0 
2,5  
3,0 

  

2.2. Canale de desecare: 
- canale secundare si de ultim ordin                   
- canale principale                                   
- canale colectoare                             

 
2,0 
2,0 
2,5 

  

3. Zona de protectie la statii de pompare: 
- Latimea zonei de protectie: 
a) imprejmuite (masurata de la imprejmuire)      
 b) neimprejmuite (masurata de la limita constructiei)                           

 
 

1,0 
4,0 

  

4. Zona de protectie de-a lungul digurilor 
- Inaltimea medie a digului                                                         
- Latimea zonei de protectie: 
   - spre cursul de apa                              
   - spre incinta                                  

 
  0,5-  

 2,5  
5,0  
3,0  

 
2,6- 

5 
10,0  
4,0  

 
 

>5 
15,0 
4,0 

5. Zona de protectie la baraje 
- Inaltimea barajului                                     
- Latimea zonei de protectie: 
   - baraj                                                  
   - lucrari anexe la baraje                          
   - constructii si instalatii: 
a) imprejmuite (masurata de la imprejmuire)                       
b) neimprejmuite (masurata de la limita constructiei)                            

 
<10  
5,0  
5,0  

 
 
 
 
 
 

1 
3 

 
>10 
15,0 
5,0 

6. Zona de protectie in jurul lacurilor de acumulare 
- Latimea zonei de protectie                                   

  
  5,0 

 

7. Zona de protectie la perdelele forestiere 
de protectie a terenurilor agricole si la 
plantatiile antierozionale 
- Latimea zonei de protectie: 
a) imprejmuite (masurata de la imprejmuire)                                 
b) neimprejmuite (masurata de la ultimul rand al perdelei/plantatiei)    
   

  
 
 
 

1 
   3 

 

8. Zona de protectie la constructiile pentru 
intretinere si exploatare 
- Latimea zonei de protectie: 
a) imprejmuite (masurata de la imprejmuire)                       
b) neimprejmuite (masurata de la limita constructiei)                            
    

  
 
 

1,0 
3,0 

 

    NOTA:  
   1. Zonele de protectie se masoara astfel:  
   a) la lacurile de acumulare, de la nivelul maxim de retentie;  
   b) la celelalte lucrari, de la limita zonei de constructie sau a imprejmuirii.  
   2. In latimea zonelor de protectie nu se includ drumurile de exploatare.  
   3. In cazul in care de la piciorul taluzului digului spre apa distanta pana la mal este mai mica decat zona de 
protectie, pentru latimea zonei de protectie se ia distanta de la dig la mal.  
   4. Inaltimea si adancimea medie se determina pe tronsoane caracteristice.  
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Cf. Aviz favorabil nr. 3098 din 07.05. 2012 emis de catre ANIF –Filiala Judeteana Braila privind 

„Reactualizare PUG si RLU comuna Tichilesti, judetul Braila”, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare se face in conformitate cu prevederile Art. 1, al.2 lit.3 si al. 3, 
din regulamentul aprobat prin Ordinul comun MAPDR/MAI nr. 897/798/2005, prin Ordin al directorului 
executiv al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala pe baza avizului Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Pentru scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete ce face parte din  „Reactualizare  PUG si RLU 
comuna Tichilesti, judetul Braila”, beneficiarul, va reveni cu o noua documentatie in vederea emiterii avizului 
ANIF- Filiala Judeteana Braila. Documentatia va contine, in mod expres hotararea de aprobare PUG, avizata 
si de organismele agricole judetene (D.A.D.R. si O.C.P.I.)  

Dupa obtinerea ordinului D.A.D.R de scoatere din circuitul agricol a suprafatei respective, se va 
reveni cu o noua documentatie, la autorizatia de construire, pentru stabilirea zonelor de protectie, a altor 
conditii specifice lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si pentru semnarea unui contract de prestari 
servicii petru suprafata scoasa din circuitul agricol cu ANIF- Filiala Judeteana Braila. 

Nu se vor executa constructii(cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) pe  zona de 
protectie a lucrarilor de imbunatatiri funciare – 1,5 m latime de o parte si de alta. 

La proiectarea lucrarilor se va respecta legislatia si normativele in vigoare privitoare la proiectarea si 
executia lucrarilor de imbunatatiri funciare: Legea 138/2004- Legea imbunatatirilor funciare; Legea 18/1991; 
Ordinului MAPDR nr. 227/2006- privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente 
infrastructurii de imbunatatiri funciare. 

Beneficiarul de aviz va fi direct raspunzator, conform legislatiei in vigoare, pentru nefunctionarea in 
conditii normale a amenajarilor de imbunatatiri funciare in zona. 

Conform art. 107 din Legea 18.1991, „ distrugerea si degradarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, 
ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, 
constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului Penal”. 

Conform Legii 138/2004, republicata si completarile ulterioare: „Faptele prevazute la art 83, alin. (1), 
lit a-k, constituie contraventii la normele privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor 
de imbunatatiri funciare si se sanctioneaza conform art 83, alin (2) si (3).” 

 
 

� ZONE  DE SIGURAN�A SI DE PROTEC�IE SANITARA 

 
1. Autorizarea lucrarilor de construire in interiorul zonelor de protec�ie pe baza normelor sanitare se face 
numai pe baza si in conformitate cu avizul Direc�iei de Sanatate Publica. 
 
2. Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea si executarea construc�iilor de locuin�e sau de 
obiective de utilitate publica sau privata, pentru transformarea, extinderea sau schimbarea destina�iei 
construc�iilor sau instala�iilor, cat si pentru PUZ-urile necesare conform Reglementarilor propuse. 
 
3. Se vor dimensiona si institui perimetrele de protec�ie hidro-geologica si zonele de protec�ie sanitara (cu 
regim sever si de restric�ie) la sursele si instala�iile de alimentare cu apa potabila conform unor Studii 
hidrogeologice privind delimitarea zonelor de protec�ie sanitara si a perimetrului de protec�ie hidrogeologica 
al captarilor de apa subterana prin foraje, ce se vor realiza prin grija autoritatilor locale. 
Pentru toate activita�ile de pe terenurile situate in perimetrele de protec�ie hidrogeologica in cadrul 
procedurilor de reglementare din punct de vedere al protec�iei mediului este necesara intocmirea unui studiu 
de evaluare a impactului asupra mediului in care sa se prevada prevenirea patrunderii oricaror substan�e 
poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane. 
 
o  Amenajarea terenurilor incluse in zonele de protec�ie sanitara cu regim de restric�ie: 
 
 De�inatorii de terenuri incluse in aceste zone, le pot exploata din punct de vedere agricol, avand insa 
urmatoarele interdic�ii: 

- Utilizarea ingrasamintelor naturale si chimice; 
- Utilizarea substan�elor fitosanitare 
- Irigari cu ape uzate, chiar epurate complet 
- Amplasarea garajelor si cote�elor de animale si a depozitarii de gunoi animalier 
- Pasunatul si insilozirea nutre�urilor 
- Amplasarea de sere si de iazuri piscicole 
- Amplasarea de abatoare 
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- Amplasarea de bazine neetanse cu ape reziduale, pu�uri absorbante, haznale 
- Amplasarea de spitale, locuin�e, aeroporturi, unita�i militare, daca nu dispun de sistem de transport 

prin canalizare a apelor reziduale si pluviale in condi�ii de siguran�a in afara zonei de restric�ie 
- Amplasarea de cimitire umane, animale, cimitire de masini, containere deseuri 
- Vidanjarea si spalarea cisternelor cu ape fecaloid-menajere 
- Infiltrarea / injectarea de ape de zacamint sau de racire 
- Efectuarea manevrelor militare, amplasarea de balastiere, exploatari de turba, piatra, lucrari de 

drenaj, sau orice lucrari care diminueaza stratul acoperitor – protector al acviferului; 
- Executarea de construc�ii pentru activita�i industriale si agricole (grajduri, silozuri, depozite de 

carburan�i, lubrifian�i, combustibili solizi) 
- Amplasarea de campinguri, stranduri, in lipsa sistemelor de transport – canalizare exterior zonei cu 

regim de restric�ie; 
- Spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei 
- Transportul pe conducte de substan�e poluante de orice fel, cu excep�ia re�elelor de 

canalizare din interiorul zonei cu regim de restric�ie care sunt strict etansate. 
 
o  Amenajarea terenurilor incluse in zonele de protec�ie sanitara cu regim sever : 
 
In zonele de protec�ie sanitara cu regim sever instituite pentru captarile de ape subterane si in partea de pe 
mal a acestor zone instituite pentru ape de suprafa�a, sunt interzise :       
- Toate activita�ile prevazute pentru zona de protec�ie sanitara cu regim de restric�ie, precum si: 
- Amplasarea de construc�ii care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si a instala�iilor 
- Traversarea zonelor de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excep�ia celor aferente 
obiectivului protejat, care prezinta masuri speciale de etanseitate 
- Deversarea apelor uzate chiar daca sunt epurate 
- Terenul aferent zonei de protec�ie cu regim sever, va fi protejat impotriva eroziunii si inunda�iilor, lucrarile 
vechi, deschise ca: galerii, canale, foraje, pu�uri, pilnii de explozii, vor fi asigurate pentru patrunderea apelor 
cu poten�ial poluant. 
- Pe terenurile agricole cuprinse in zonele de protec�ie sanitara cu regim sever se vor putea exploata numai 
culturi de plante perene paioase, pomi fructiferi, cu condi�ia sa nu provoace degradarea lucrarilor de 
alimentare cu apa. De asemenea, sunt interzise: 

- Irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate 
- Culturi care necesita ingrijirea cu trac�iune animala 
- Pasunatul  
 

Fosele septice vidanjabile si impermeabilizate se vor amplasa la distan�ele minime de 3m fa�a de conductele 
re�elei de apa potabila, 10m fa�a de locuin�ele vecine, 20-50m fa�a de sursele locale de apa potabila (fantani, 
pompe de mana, izvoare captate etc.). 
 
 Se vor asigura zone de protec�ie sanitara intre teritoriile protejate (zone de locuit, zonele de odihna, zonele 
social-culturale etc.) si intreprinderile agricole, agro-zootehnice si industriale sau o serie de unita�i care pot 
polua factorii de mediu sau pot produce disconfort si unele riscuri sanitare ( cimitire, sta�ie de epurare etc.) in 
conformitate cu OMS 536/1997 publicat in MO 140/1997. 

- Pentru emiterea autoriza�iilor de construc�ie pe terenurile care se afla in zona de protec�ie a 
exploata�iilor agricole, prin certificatul de urbanism se va solicita ob�inerea avizului conform al Direc�iei pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala Teleorman. 
 
- Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact de mediu, 
topografice, hidrometeorologice si dispersie a poluan�ilor, astfel incat acestea sa nu depaseasca 
concentra�iile maxime admise prevazute in normative in teritoriile protejate ( zonele de locuit, parcurile, 
rezerva�iile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihna si recreere, institu�iile social-culturale si 
medicale, precum si unita�ile economice ale caror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsit de 
impurita�i). 
 
- Zona de protec�ie sanitara pentru sta�ia de epurare a localita�ii va fi de minim 300m fa�a de teritoriile 
protejate (zonele de locuit, parcurile, rezerva�iile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihna si 
recreere, institu�iile social-culturale si medicale, precum si unita�ile economice ale caror procese tehnologice 
necesita factori de mediu lipsit de impurita�i). 
 
Se interzice construirea in zonele de protec�ie a surselor si instala�iilor de apa potabila, a sta�iilor de epurare, 
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a conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de inalta si medie tensiune etc. 
 - Zona de protec�ie la conducta de transport �i�ei este de 10m de o parte si de alta a conductei, zona 

in care se interzice „ efectuarea oricaror lucrari de construc�ii si montaj, chiar cu caracter provizoriu”. 
 - Zona de protec�ie la conducta de transport gaze este de 20 m de o parte si de alta a conductei, 

zona in care se interzice „ efectuarea oricaror lucrari de construc�ii si montaj, chiar cu caracter provizoriu”. 
 

Se emit autoriza�ii de construire in zonele de siguran�a a surselor si instala�iilor de apa potabila, a sta�iilor de 
epurare, a conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de inalta si medie tensiune etc. condi�ionat 
de ob�inerea unui aviz favorabil emis de de�inatorul echipamentelor, instala�iilor, construc�iilor si/sau 
conductelor in cauza. 

- Zona de siguran�a la conducta de transport gaze este de 100 m de o parte si de alta a conductei, 
zona in care autorizarea construc�iilor se poate face doar in baza unui aviz favorabil emis de de�inatorul 
conductei 

- Zona de siguran�a la liniile electrice coincide cu zona de protec�ie 
 
Pentru sistemul de canalizare-epurare documenta�ia inaintata la DSP-Teleorman spre avizare sanitara va fi 
inso�ita de studiul de impact asupra sanata�ii popula�iei si mediului inconjurator conform OMS 536/1997 
art.28. 
 
Zona de protec�ie aferenta capacita�ii energetice, este zona in care se instituie restric�ii privind accesul 
persoanelor si regimul construc�iilor; aceasta zona se instituie pentru a proteja capacitatea energetica si 
pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare si mentenan�a. Zona de siguran�a aferenta 
capacita�ii energetice, in care se instituie restric�ii si interdic�ii, in scopul asigurarii func�ionarii normale a 
capacita�ii energetice si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului din vecinatate; 
zona de siguran�a cuprinde si zona de protec�ie. 
 
Pentru o sta�ie electrica de conexiune / transformare, zonele de protec�ie si de siguran�a se stabilesc 
conform cap. V, art.16 din Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protec�ie si de siguran�a aferenta 
capacita�ilor energetic rev.I text actualizat, si anume: 

- Zona de protec�ie este delimitata de imprejmuirea instala�iilor, echipamentleor si a anexelor 
tehnologice ale acestora; 

- Zona de siguran�a a sta�iei electrice, �inand seama de tensiunea cea mai inalta a acesteia, se 
stabileste astfel: pentru o sta�ie electrica cu tensiunea cea mai inalta de 110kV, cand sta�ia este de tip 
exterior, este zona extinsa in spa�iu delimitat la distan�a de 20 m de imprejmuirea sta�iei, pe fiecare latura a 
acesteia. 
Pentru sta�iile eclectrice cu tensiunea cea mai inalta de 110kV de tip exterior, se poate diminua zona de 
siguran�a in cazul vecinata�ii cu cladirile nelocuite si depozitele avand categoria de pericol de incendiu D sau 
E si avand gradul de rezisten�a la foc I sau II, care se pot instala cu acordul titularului de licen�a / 
proprietarului sta�iei cu tensiunea cea mai inalta de 110kV, la distan�a minima de 10m de imprejmuirea 
sta�iei. 
 
Pentru un post de transformare zonele de protec�ie si siguran�a se stabilesc conform cap V art.17, din 
Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protec�ie si de siguran�a aferenta capacita�ilor energetice rev.I 
text actualizat, si anume: 

- Pentru posturi aeriene pe stalpi este delimitata de conturul funda�iei stalpilor si de protec�ie pe sol a 
platformei suspendate; 

- Pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de sec�ionare in construc�ie zidita sau 
realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protec�ie este delimitata astfel: 

I. De suprafa�a construita, respectiv suprafa�a funda�iei (atunci cand aceasta depaseste conturul 
cabinei metalice), pe laturile fara usi de acces si fara ferestre de ventila�ie; 

II. La distan�a de 3m fa�a de latura cu acces in post pentru transformator; 
III. La distan�a de 1,5m fa�a de alte laturi cu usi, respectiv cu ferestre de ventila�ie, acolo unde este 

cazul; 
- Pentru posturi de transformare subterane, este egala cu protec�ia pe sol a perimetrului incaperii 

postului; 
- Pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de sec�ionare supraterane, amplasate 

in cabina metalica, in construc�ie zidita/ in anvelopa de beton sau inglobate in cladiri precum si pentru posturi 
subterane, prevazute cu echipament cu ulei uscat. 
 
 Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1kV zona de protec�ie si zona de siguran�a coincid cu 
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culoarul de trecere al liniei si sunt simetrice fa�a de axul liniei. Se stabilesc conform cap. V, art. 18, art.19, 
art.20, art.21, din Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protec�ie si de siguran�a aferenta capacita�ilor 
energetice rev.I text actualizat. Dimensiunea (la�imea) zonei de protec�ie si de siguran�a a unei linii simplu 
sau dublu circuit este de 24 m pentru LEA cu tensiuni intre 1 si 110 kV; 
 
Pe teren impadurit, dimensiunea (la�imea) zonei de protec�ie si de siguran�a a unei linii simplu sau dublu 
circuit 110kV construita este de 32 m; LEA 20kV, cu conductoare izolate sau neizolate, se construiesc la 
marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, in culoare amplasate in zonele de protec�ie a drumurilor 
publice, la limita zonei de siguran�a acestora, in condi�iile precizate in NTE 003/04/00. 
in cazul LEA 20kV simplu sau dublu circuit construita pe teren impadurit „distan�a pe verticala dintre 
conductorul cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, inclusiv o crestere previzibila pe o perioada de 5 ani 
incepand de la data punerii in func�iune a liniei, trebuie sa fie de cel pu�in 1m; 
Men�inerea culoarului de trecere al liniei prin paduri se realizeaza prin defrisari periodice, programate de 
de�inatorul liniei, conform drepturilor conferite prin Legea energiei electrice.  
 
Pentru linii electrice aeriene cu tensiunea mai mica sau egala de 1kV, zona de protec�ie si zona de siguran�a 
se delimiteaza la 0,1m in exteriorul conductoarelor extreme ale liniei. 
 
Pentru linii electrice in cablu zona de protec�ie si zona de siguran�a se stabileste conform cap. V, art. 18, 
art.19, art.20, art.21, din Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protec�ie si de siguran�a aferenta 
capacita�ilor energetice rev.I text actualizat si anume: 

- in cazul instalarii in pamant a cablurilor de medie sau/si joasa tensiune zona de protec�iea traseului 
de cabluri coincide cu zona de siguran�a, este simetrica fa�a de axul traseului si are la�imea de 0,8 m; in plan 
vertical zonele de protec�ie si de siguran�a ale traseului de cabluri se delimiteaza prin distan�a (adancimea) 
de pozare in valoare de cel pu�in 0,8m. 
 
Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protec�ie si de siguran�a aferente capacita�ilor 
energetice (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007 modificat si completat cu Ordinul ANRE 
nr.49/29.11.2007) la�imea zonei de protec�ie si de siguran�a a liniilor electrice aeriene este de 400kV este de 
75m. 
 
Pentru reglementarea dispunerii cablurilor de comunica�ii trebuie sa se emita o Hotarare de Consiliu prin 
care sa se interzica instalarea aeriana a cablurilor in intravilanul comunei Tichilesti si prin care sa fie 
prevazuta realizarea unei infrastructuri subterane necesara preluarii retelelor de comunicatii aeriene, precum 
si a retelelor de comunicatii viitoare. 
In proiectarea si realizarea acestor retele vor trebui indeplinite urmatoarele conditii, cumulativ: 
 

1. capacitatea infrastructurii de canalizatie nu trebuie sa limiteze sub nicio forma numarul de 
operatori de telecomunicatii existenti sau viitori; 

2. reteaua va acoperi intravilanul comunei Tichilesti; 
3. reteaua nu va afecta proprietatile private, sau acolo unde este cazul se vor respecta prevederile 

normative aplicabile in contextul dat; 
4. canalizatia va fi astfel amplasata incat sa reduca la minim cantitatile de refaceri. Se va incerca, pe 

cat posibil instalarea in spatiul verde. Acolo unde nu este posibil, instalarea se va realiza in zonele de acces 
pietoni (trotuar); 

5. lucrarile vor fi corelate cu celelate investitii ale primariei(cu lucrarile de modernizare strazi, proiecte 
de trafic, etc.); 

6. reteaua va fi astfel proiectata incat sa poata fi utilizata de orice operator, conform principiului 
neutralitatii, indiferent de tehnologia de transmisiuni adoptata de acestia; 

7. reteaua va permite accesul deschis al oricarui operator la suport – criteriu de eligibilitate; 
8. suportul se va limita la infrastructura (tevi, tubulatura, conducte, fibra optica pasiva). 

 
 

� ZONE CU RISC GEOTEHNIC 

   
in zonele cu risc geotehnic se impun interdic�ii/restric�ii temporare de construire pana la solu�ionarea 
problemelor geotehnice. 
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ANEXA 2  - REGULI PRIVIND PARCELAREA 
 
Pentru executarea unei parcelari corecte este necesara aprobarea unei documentatii tip PUZ. 
 
Generalitati: 
1. Parcelarea este o operatiune urbana bazata pe o documentatie de urbanism aprobata in conditiile legii, 
prin care un teren situat pe o singura parte a unui drum public si aflat in proprietatea unei singure persoane 
(fizice sau juridice) urmeaza a fi impartit in mai multe parcele distincte. Parcelele rezultate sunt destinate 
unor constructii (de locuinte, social-culturale, cu functiuni economice etc), sau pentru a fi amenajate ca 
strazi, parcaje, spatii plantate, ori lucrari edilitare de folosinta comuna. 
2. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, o parcelare cuprinde minimul 4 parcele. Sub acest prag 
se poate considera ca este vorba de o actiune de dezmembrare a proprietatii, cu asigurarea accesului dintr-
un drum public, direct sau prin servitute legal instituita. 
3. Faptul de a proiecta sau construi mai mult de 4 (patru) cladiri pe o parcela, constituind un singur trup, este 
considerat din punct de vedere al autorizarii constructiilor, ca o parcelare, in sensul celor prevazute anterior. 
4. in cazul in care parcelarea contine mai mult de 12 loturi sunt necesare solutii colective de echipare tehnico 
– edilitare, in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism art. 30 alin. (1), iar drumurile 
de deservire locala vor fi racordate la reteaua stradala existenta dupa obtinerea avizelor si acordurilor 
prevazute de lege. 
5. Parcelarile mari (peste 30 de loturi pe terenuri viabilizate) contin spatii de folosinta comuna, publice sau 
private, constind din zone verzi, pietonale, parcaje colective ori dotari social – culturale sau comerciale de 
proximitate. Costul realizarii lucrarilor este recuperat de dezvoltator prin cresterea proportionala a pretului 
fiecarei parcele. 
 
Conditii de construibilitate ale parcelei: 
1. Stabilirea conditiilor de construibilitate ale parcelei se face prin documentatiile de urbanism aprobate 
(PUG, PUZ) si este precizata in regulamentul de urbanism aferent acestora. 
2. Pentru a fi construibile, toate parcelele destinate construirii trebuie, sa asigure simultan prevederile 
privind: 
a) Asigurarea accesului direct la drumul public sau privat 
Accesul carosabil pe parcela trebuie asigurat direct dintr-un drum public sau privat pentru locatari, precum si 
pentru gararea si parcarea autoturismelor si a autovehiculelor speciale pentru interventii si servicii. Numarul 
de accese carosabile directe dintr-un drum public va fi limitat in functie de categoria de importanta a 
drumului. 
Accesul pietonal pe parcela poate fi comun sau separat de accesul carosabil. Se vor asigura conditii de 
acces pentru persoanele cu handicap. 
b) Echiparea tehnico - edilitara pentru constructiile destinate locuirii se asigura prin lucrari de racordare si 
bransare la retele publice de alimentare cu apa potabila, electricitate, canalizare, gaze (dupa caz). in 
localitatile in care nu exista retele publice de canalizare si/sau de alimentare cu apa se permite, in mod 
provizoriu, realizarea de solutii de echipare in sistemul individual pe parcele. Suprafetele parcelelor echipate 
cu utilitati in sistem individual sunt mai mari pentru a se putea respecta normele sanitare si de prevenire si 
stingere a incendiilor. 
c) Forma si dimensiunile parcelei 
- Forma parcelei trebuie sa permita inscrierea cladirii minime de locuit (60mp) cu respectarea distantelor 
prescrise in regulament intre toate laturile cladirii si limitele parcelei. Forma parcelei trebuie sa permita 
inscrierea unui paralelogram /dreptunghi avind o latura care coincide cu aliniamentul parcelei si parametrii 
geometrici minimi admisi. 
Cladirea minima de locuit este aceea care are incaperile obligatorii precizate pentru o locuinta cu o camera 
si are o suprafata minima de 60 mp. Este obligatoriu ca incaperile sa se situeze intr-o cladire cu 
dimensiunile exterioare inscrise intr-un dreptunghi cu laturile de 6,0 x 10,0m; in cazul in care cladirea are 
gang, conditia se refera la parterul construit fara gang. 
- Dimensiunile si suprafata parcelei reprezinta parametrii geometrici caracteristici ai parcelei care determina 
construibilitatea sa. Acestea sunt: 
• lungimea aliniamentului parcelei (latimea) - este distanta masurata in lungul acestuia la strada intre limitele 
laterale ale parcelei, notat in continuare cu (La), si este 8,00 m pentru cladirile in regim inchis respectiv 
12,00 m pentru cladirile izolate si cuplate. 
• adincimea parcelei, masurata pe o perpendiculara dusa din mijlocul aliniamentului spre limita din spate a 
parcelei, notata in continuare (A). Adincimea parcelei se recomanda 40,0 – 70,0 m. 
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Lungimea aliniamentului si adincimea parcelei nu pot avea concomitent valori minime, respectiv maxime ale 
intervalelor de valabilitate. 
Raportul dintre lungimea aliniamentului si adincimea parcelei (La/A) trebuie sa fie cuprins intre intervalul (0,5 
– 0,3). 
Parcelele care nu au forme rectangulare vor urmari ca unghiul format de aliniamentul parcelei cu fiecare din 
limitele laterale ale parcelei sa fie cuprins intre 75° – 105°. 
• suprafata parcelei se masoara in proiectie ortogonala. 
Suprafata minima a parcelei- min. 150mp – pentru cladiri insiruite, si min. 200 mp pentru cladiri izolate sau 
cuplate. Pentru zonele in care nu exista terenuri echipate cu retele de apa si canalizare, suprafata lotului 
trebuie marita in asa fel, incit sa fie respectate normele de igiena conform Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 
536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei 
 
Drumuri si accese. 
1. in orice parcelare, toate parcelele trebuie sa aiba acces direct la un drum public existent, trebuie sa aiba 
cel putin o strada deschisa la ambele capete sau o fundatura. 
2. Strazile sau aleile vor indeplini conditiile aratate in aliniatele urmatoare. 
3. Aleile (semi) carosabile din interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de max. 25,00 m, trebuie sa aiba o 
latime de min. 4,00 m si vor fi prevazute cu supralargiri pentru depasiri si suprafete pentru manevrele de 
intoarcere a automobilelor. 
4. Strazile, aleile carosabile (inclusiv fundaturile) nou create din interiorul parcelarii, cu o lungime de 30,00m. 
pina la max. 100,00m., trebuie sa aiba min. 2 benzi de circulatie (min. 7,00 m) cu trotuar pe cel putin o 
latura. 
5. Fundaturile nu pot avea mai mult de 100,00m. lungime - din alinierea strazii pina in capatul ei. La partea 
de capat, fundatura trebuie sa prezinte o largire de o forma si cu dimensiunile astfel alese, incit sa asigure 
intoarcerea unui vehicul din cel mult trei miscari, inscriindu-se in curbe cu raza exterioara de min. 10,00m. 
Aceste curbe trebuiesc desenate pe planuri cu razele lor. 
6. Strazile din parcelare, deschise la ambele capete nu pot depasi lungime de 200m; daca insa depasesc 
aceasta lungime, ele trebuie sa fie traversate de alte strazi, sau sa prezinte largiri cu diametru de min. 
20,00m pentru intoarcerea autovehiculelor, la distante de cel mult 200,00m. Latimea minima a strazilor in 
mediu rural este de 9,00 m, conform Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale. 
7. Pe cit este posibil se va evita ca arterele de mare circulatie sa fie intrerupte prea des de astfel de strazi 
provenite dintr-o parcelare. 
 
Recomandari generale priviind aspectul constructiilor: 
- acoperisuri: in doua ape sau patru ape; 
- invelitoare: material ceramic, tabla zincata; 
- pastrarea raportului plin/gol la fatade, conform constructiilor existente in zona; 
- se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuante pastelate, calde, deschise; 
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ANEXA 3 – REGULI PRIVIND  PARCAREA AUTOVEHICULELOR 

 
SEC�IUNEA I - PRINCIPII GENERALE 
 
Prevederile prezentelor reglementari au caracter normativ privind asigurarea numarului minim de locuri de 
parcare si se vor aplica la elaborarea, avizarea si aprobarea documenta�iilor pentru realizarea cladirilor si 
amenajarilor pe teritoriul comunei Tichilesti. 
Sunt prevazute reglementari si pentru construc�iile existente pe lotizari anterioare intrarii in vigoare a 
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 
hotarare ale carei prevederi stau la baza prezentelor reglementari cu caracter normativ. 
 
SEC�IUNEA II - NORME DE PARCARE PE FUNC�IUNI URBANISTICE 
 
Numarul minim de locuri de parcare necesar realizarii cladirilor si amenajarilor pentru autorizare in construc�ii 
noi pe teritoriul comunei Tichilesti se dimensioneaza in func�ie de destina�ia si suprafa�a utila sau construita 
specifica func�iunilor ce se regasesc in cladire. 
Construc�ii de locuin�e – necesita parcaje dispersate la domicilii, garaje individuale, iar in unele cazuri 
parcaje-garaje in interiorul construc�iilor. Parcarea/gararea autoturismelor se admite numai in interiorul 
parcelei, deci in afara circula�iilor publice, asigurandu-se numarul de locuri de parcare func�ie de suprafa�a 
construita desfasurata a locuin�ei si de tipul de locuire. Numarul minim de locuri de parcare ce trebuie 
asigurat se stabileste dupa cum urmeaza: 
 
-  Subzonele locuin�elor unifamiliale cu acces si lot propriu: 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare la o locuin�a a carei suprafa�a construita desfasurata 
este de maxim 100mp; 

- Se vor asigura minim 2 (doua) locuri de parcare la o locuin�a a carei suprafa�a construita 
desfasurata este mai mare de 100mp; 

 
- Construc�ii cu func�iuni de inva�amint (scoli ), financiar bancare, birouri, hoteluri (indiferent de categoria de 
confort), de alimenta�ie publica (restaurant, cafenea, bar etc.) : 
 

5.1. Pentru toate categoriile de construc�ii men�ionate se va asigura minim 1(un) loc de parcare 
pentru fiecare 60mp ai suprafe�ei utile aferente destina�iei respective, cu excep�ia: 

- construc�iilor de alimenta�ie publica pentru care se va asigura minim 1 (un) loc de parcare 
pentru fiecare 8 (opt) „locuri de luat masa” din unitatea de alimenta�ie publica; 

- hotelurilor pentru care se va asigura minim 1(un) loc de parcare la 2 (doua) locuri de 
cazare. 

 
5.2. Fa�a de prevederile pct. 5.1. se va asigura suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de 

parcare/garare stabilite, pentru salaria�i/vizitatori/aprovizionare. 
 

5.3. Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje in procent de 75% din care 
maxim 25% la sol, atunci cind condi�iile de amplasament permit acest lucru; 
 
- Construc�ii cu func�iuni comerciale: 
 

6.1 Pentru toate categoriile de spa�ii comerciale se va asigura minim 1(un) loc de parcare pentru 
fiecare 30mp ai suprafe�ei desfasurate construite 

 
6.2 Fa�a de prevederile de la pct. 6.1 se va asigura suplimentarea cu minim 10% a totalului de 

parcare/garare stabilite, pentru salaria�i si aprovizionare  
  
6.3 Accesele rutiere in parcare se vor realiza numai din artere de circula�ie de categoria a III-a. 

Aceste unita�i vor asigura in interiorul parcelei spa�ii pentru circula�ia pietonala in condi�ii de siguran�a si 
confort, spa�ii pentru circula�ia rutiera, platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare tonaj pentru 
aprovizionare/autocare, spa�ii plantate. 

 
- Construc�ii sportive si amenajari de agrement 
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7.1 Pentru toate categoriile de construc�ii si amenajari sportive sau de agrement vor fi prevazute in 
func�ie de capacitatea construc�iei: 

- cate 1(un) loc de parcare la 15 persoane (public si/sau sportivi) pentru complexuri sportive, sali de 
antrenament, sali de competi�ii (specializate sau polivalente), locuri de joaca; 

- cite 1(un) loc de parcare la 20 de persoane (public si/sau sportivi) pentru stadioane, patinoare, 
poligoane pentru tir, popicarii etc 

- pentru cluburi, discoteci cate 1(un) loc de parcare pentru fiecare 60mp ai suprafe�ei utile aferente 
destina�iei respective 

 
7.2 Fa�a de prevederile de la pct. 7.1 se va asigura suplimentarea cu minim 10% a totalului de locuri 

de parcare/garare stabilite, pentru personal/salaria�i 
 
7.3 La cele rezultate conform pct. 7.1 si 7.2 se va adauga, in func�ie de capacitatea construc�iei cate 

1-3 locuri de parcare pentru autocare. 
 

- Construc�ii cu func�iuni industriale (produc�ie si depozitare), service-auto / showroom, de sanatate: 
 

8.1. Vor fi prevazute parcaje in func�ie de specificul activita�ii, dupa cum urmeaza: 
 

- Activita�i desfasurate pe o suprafa�a de 10-100 mp, minim 1 (un) loc parcare la 25mp ADC 
- Activita�i desfasurate pe o suprafa�a de 100-1000 mp, minim 1 (un) loc parcare la 150mp ADC 
- Activita�i desfasurate pe o suprafa�a de peste 1000 mp, minim 1 (un) loc parcare la 100mp ADC 
 

8.2. Fa�a de prevederile pct.8.1. se va asigura suplimentarea cu 20% a totalului locurilor de 
parcare/garare stabilite, pentru salaria�i/vizitatori/aprovizionare; 

 
8.3. Din totalul locurilor de parcare necesare maxim 60% vor fi prevazute la sol, atunci cand condi�iile 

amplasamentului permit acest lucru; 
 
8.4. Pentru construc�iile industriale, service-auto/showroom, acesele rutiere in parcare (calculata 

conform pct. 8.1 si 8.2.) se vor realiza numai pe artere de circula�ie de categoria a III-a. Aceste unita�i vor 
asigura in interiorul parcelei spa�ii pentru circula�ia pietonala in condi�ii de siguran�a si confort, spa�ii pentru 
citcula�ia rutiera, platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare tonaj pentru aprovizionare/autocare, 
spa�ii plantate. 

 
 - Construc�ii cu func�iuni de servicii publice (spalatorii auto, vulcanizari, sta�ii de distribu�ie carburan�i): 

9.1. Pentru toate categoriile de construc�ii men�ionate se va asigura minim 1 (un) loc de parcare 
pentru fiecare 30 mp ai suprafe�ei desfasurate construite; 
 

9.2. Fa�a de prevederile pct. 9.1. se va asigura suplimentarea cu 20% a totalului locurilor de 
parcare/garare stabilite, pentru salaria�i/vizitatori/aprovizionare; 
 

9.3. Pentru construc�iile cu func�iunea de servicii publice (spalatorii auto, vulcanizari) accesele rutiere 
se vor realiza numai pe artere de circula�ie de categoria a III-a 
 
SEC�IUNEA III - DISPOZI�II FINALE 
 
Asigurarea numarului minim de locuri de parcare, rezultat si calcul, este obligatoriu pentru ob�inerea avizelor 
necesare eliberarii autoriza�iei de construire 
Se excepteaza de la aplicarea prevederilor anterioare construc�iile existente situate in zona centrala 
protejata sau neprotejata pentru care se solicita autorizarea lucrarilor necesare pentru conversie func�ionala; 
Derogari privind numarului minim de locuri de parcare prevazut in aceste reglementari cu caracter normativ, 
pentru construc�iile noi, propuse a se realiza, se vor putea face in urma stabilirii de catre autorita�ile publice 
locale prin HCL a unor taxe banesti, in vederea constituirii unui fond pentru construirea de parcaje publice, 
pe teritoriul comunei Tichilesti. Modul de constituire al fondului pentru construirea de parcaje in construc�ii 
amenajate, procedura de plata si cuantumul taxei se vor reglementa prin HCL. 
 
Se interzice amplasarea de garaje individuale pe terenurile proprietate publica a comunei Tichilesti. 
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ANEXA 4 – REGULI PRIVIND SPATII VERZI SI PLANTATE 
  
SEC�IUNEA  I - PRINCIPII GENERALE 
 
1. Suprafa�a de spa�ii verzi pe o parcela va fi prevazuta cu respectarea normelor si legisla�iei in vigoare. 
 
2. Se interzice schimbarea destina�iei terenurilor amenajate ca spa�ii verzi si/sau prevazute ca atare in 
documenta�iile de urbanism. 
 
3. Se interzice reducerea suprafe�elor acestora. 
 
SEC�IUNEA II -  NORME DE DIMENSIONARE A SPA�IILOR VERZI PE FUNC�IUNI 
 

- Construc�ii administrative si financiar-bancare 
- Pentru sedii de primarii vor fi prevazute spa�ii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafa�a 

terenului 
- Pentru sedii de partid, de sindicate, culte, funda�ii, organiza�ii neguvernamentale, asocia�ii, agen�ii, 

fonduri, sedii de birouri, construc�ii financiar-bancare etc. vor fi prevazute spa�ii verzi cu rol decorativ si de 
protec�ie, minimum 10% din suprafa�a terenului 

 
- Construc�ii comerciale 
- Pentru construc�iile comerciale vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate, cu rol decorativ si de 

agrement in exteriorul cladirii sau in cur�i interioare – 2 - 5%, din suprafa�a totala a terenului 
 
- Construc�ii de cult 
- Pentru construc�iile de cult vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate, cu rol decorativ si de protec�ie, 

dimensionate in func�ie de amplasarea in localitate si de condi�iile impuse de RLU 
 

- Construc�ii culturale 
- Pentru toate categoriile de construc�ii culturale vor fi prevazute si spa�ii verzi plantate, spa�ii de joc 

si odihna, in func�ie de capacitatea construc�iei – 10 - 20% din suprafa�a totala a terenului. 
 
- Construc�ii de sanatate 
- Pentru  policlinici, dispensare vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate in interiorul incintei, dupa cum 

urmeaza : 
- Aliniamente simple sau duble cu rol de protec�ie 
- Parc organizat cu o suprafa�a de 10-15mp/bolnav 
- Pentru crese vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate de 10 – 15mp/ copil 
 
- Construc�ii si amenajari sportive 
- Pentru construc�ii si amenajari sportive vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate, minimum 30% din 

suprafa�a totala a terenului 
 
- Construc�ii de turism si agrement 
- Pentru construc�ii de turism si agrement vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate, in func�ie de 

destina�ie si de gradul de confort, dar nu mai pu�in de 25% din suprafa�a totala a terenului. 
 
- Construc�ii de locuin�e 
- Pentru construc�iile de locuin�e vor fi prevazute spa�ii verzi si plantate, in func�ie de de tipul de 

locuire, in propor�ie de 10% din suprafa�a construita desfasurata a locuin�elor. 
 
- Construc�ii industriale 
- Pentru construc�iile industriale vor fi prevazute spa�ii, aliniamente si planta�ii perimetrale cu rol de 

protec�ie, in func�ie de categoria acestora, dar nu mai pu�in de 20% din suprafa�a totala a  terenului. 
Planta�iile perimetrale vor avea minim  6m la�ime, calcula�i de la imprejmuire. 
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ZONIFICARE PROPUSA / UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

CENTRALIZATOR 
 

 
SUBZONA / U.T.R. 

 

 
H MAX 

 
P.O.T. MAX 

 
C.U.T. MAX 

C – Zona centrala cu func�iuni complexe de importan�a locala si supralocala, cu cladiri de inal�ime 
mica  - medie si con�inand nucleul central – administrativ (centrul civic), cuprinzand institutii si 
servicii, locuinte, spatii verzi  

C1-subzona centrului civic din 
satul de resedinta 

 
     P+2 

P+1+M (10m) 

 
 

70% 

 
 

2,1 C2- subzona centrului civic din 
satul apartinator 

M- Zona mixta cuprinzand locuin�e unifamiliale mici si medii, cu P+2 niveluri; servicii de interes 
general; echipamente publice; spatiile verzi aferente; unitati productive industriale mici si mijlocii, 
depozitari; activita�i productive agricole de arie redusa 

M - Subzona mixt� cu regim de 
construire discontinuu formata din 
cl�diri cu regim de în�ltime maxim 
P+2 niveluri, în care predomin� 
comertul �i serviciile 

    
P+2 
P+1+M (10m) 

 
50% 

 
1,5 

L – Zona de locuit, cuprinzand locuin�e individuale mici si medii, cu P, P+1 niveluri, cu functiunile 
complementare si spatiile verzi aferente 

L1 - subzona locuinte individuale 
cu P, P+2 niveluri situate in tesut 
traditional pe zone deja constituite 

 
 
P+2 (P+1+M) 
 (10m) 

conform 
reglement�ri lotizare, 
dar nu va depasi 
35% pe intreaga 
parcela 

  conform reglement�ri 
lotizare, dar nu va 
depasi 1,05 pe 
intreaga parcela 

 
L2 - subzona locuinte individuale 
cu P, P+2 niveluri, cu functiuni 
complementare, situate in noile 
extinderi ale intravilanului 

 
 

30  % 

 
 

1,05 

A – Zona cu unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activita�i productive agricole; 
servicii de interes general; echipamente publice; spatii verzi 

 
• Subzona cu unitati productive 
industriale mici si mijlocii de arie 
redusa, depozitari de arie redusa 
activita�i productive agricole de arie 
redusa; servicii turistice; 
echipamente publice; spatii verzi si 
agrement (SC VECTOR SRL); 

 
 

 
     P, P+1 (9m) 

 
 
 

50% 

 
 
 
 

1,2 

• Subzona unitati  productive cu 
profil agro-zootehnic; 
echipamente publice; spatii verzi 
(Complex Porci) 

 
 

P, P+1 (9m) 

 
 

60% 

 
 

1,2 

• Subzona unitati productive 
industriale mici si mijlocii, 
depozitari; activita�i productive 
agricole; servicii de interes general; 
echipamente publice; spatii verzi 
(restul locatiilor) 
 
 

 
 
 

P, P+1 (12m) 

 
 
 

60% 

 
 
 

1,2 
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V – Zona in intravilan de spa�ii verzi, amenajari sportive, recreere, con�inand, cf. Legii 

313/2009, Art. I, pct 4: 
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;  
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:  
          1. gradini botanice si zoologice;  

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unita|i sanitare sau de protectie sociala, 
institutii, edificii de cult, cimitire;  
          3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta);  
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;  
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;  
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;  
f) paduri de agrement       

 
V1 – subzona spatii verzi cu acces 
nelimitat / spatii verzi si agrement 

 
     P (4m) 

- 10% (construc�ii, 
circula�ii, platforme) 

 
0,1 

V2 – subzona culoarelor de 
protectie fata de infrastructura 
majora si protectie sanitara 

 
 

 
conform normelor tehnice 

T – Zona transporturilor, cuprinzand: cai de comunicatie rutiera 
 
T1 – subzona transporturi rutiere 
 

 
conform 
documentatii 
urbanism si tema 
beneficiar 

  
conform normelor 
tehnice 

 
conform normelor 
tehnice 

G – Zona de gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara 
G1 – subzona cimitirelor si cladirilor 
anexa 

conform studii de 
specialitate 

circula�ii -15%, 
construc�ii - 1%, 
planta�ii – 5% 

 
0,15 

G2 – subzona constructiilor si 
instalatiilor aferente retelelor 
tehnico-edilitare 

 
   P÷P+3 

 
           50%  

sau conform 
normelor tehnice 

 
2,0 

 

             S- Zona cu destinatie speciala 
 
Ministerul de justitie-Penitenciarul 
de minori Tichilesti 

 
          P+4 / cf. 
norme specifice 

 
      Recomandabil 
20%/ cf. norme 
specifice 

 
Recomandabil 1,0/ cf. 

norme specifice 

P – Zone protejate ale patrimoniului natural 
• Pni – Zone protejate ale 
patrimoniului natural din intravilan 
(care se suprapune peste o zona 
de locuinte tip L1, sat Albina) 

P+2 (P+1+M) 
 (10m) /conform 
studii de specialitate 

35% / conform studii 
de specialitate 

1,05 / conform studii 
de specialitate 

 
 
 

 
 






















