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I. INTRODUCERE 
 
 
Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategica de Mediu al planului „Reactualizarea Planului 
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia” este 
întocmit de Anca Ciurduc Todoran, persoana fizica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de 
studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 687 pentru RM, RIM, BM în baza contractului de 
prestari servicii nr. 2205/26.04.2018 încheiat cu Primaria comunei Șercaia. 
 
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia” se incadreaza la art. (5), alin.2, lit.a, din HG 1076/2004 si este supus evaluarii de 
mediu, avand efecte semnificative asupra acestuia. 
Raportul de mediu este întocmit în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei nr. 2 a a 
Hotarârii de Guvern nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu 
pentru planuri si programe. 
 
Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter operational) si 
raspund  programului de amenajare spatiala a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun 
unitatea teritorial – administrativa de baza. Planul Urbanistic General reprezinta instrumentul 
principal al activitatii de urbanism la nivel local si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a 
localitatii cu planul de amenajare al teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii. 
Prevederile din P.U.G. se detaliaza si se intaresc prin "Regulamentul aferent P.U.G.".  
 
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia”  a fost elaborat de catre SC ABRAXAS SRL Resita în colaborare cu autorităţi şi 
instituţii având responsabiltăţi în diverse domenii şi competenţe la diferite niveluri.   
Obiectul principal al documentatiei il constituie asigurarea suportului pentru dezvoltarea comunei 
Șercaia. Durata de valabilitate a unui PUG aprobat este de pana la 10 ani, daca pe parcurs nu apar 
elemente importante de dezvoltare, ce necesita actualizare. 
Lucrarea se constitue intr-un instrument operational practic aflat la indemana Consiliului Local si al 
Primariei Comunei Șercaia, care hotaraste strategiile de dezvoltare si amenajare a teritoriului pe 
care il administreaza. 
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II. METODOLOGIA ELABORARII SEA  
 
Scopul evaluării strategice de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire 
la mediu în pregătirea şi adoptarea planului „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 
Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  judetul Brașov. 
 
Parcurgerea procedurii SEA este o garanţie a promovării dezvoltării durabile si a integrarii 
aspectelor de mediu conform cu reglementarile Uniunii Europene, in cadrul PUG Șercaia, judetul 
Brașov.  
Evaluarea strategică de mediu s-a realizat în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului 
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului) 
si a Hotarârii de Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluarii de 
mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004). 
Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 

a) etapa de încadrare a programului în procedura evaluarii de mediu; 
b) etapa de definitivare a proiectului de program si de realizare a raportului de mediu; 
c) etapa de analiza a calitatii raportului de mediu. 
 

2.1. ETAPA DE INCADRARE 

 
Primaria Comunei Șercaia, în calitate de titular al PUG, a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Brașov prin adresa nr. 4035/09.07.2015 cu privire la obtinerea avizului de mediu pentru proiectul 
„Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia”. 
Planul urbanistic general al comunei Șercaia se incadreaza in categoria planurilor si programelor 
care necesita efectuarea evaluarii de mediu, in conformitate cu prevederile art.5, alin (2) lit.a din 
HG nr.1076/2004. 
 
In urma intrunirii Comisiei de Analiza Tehnica pentru proiectul „Reactualizarea Planului 
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia”,  s-a 
stabilit demararea procedurii SEA pentru planul urbanistic general in vederea obtinerii avizului de 
mediu. 
 
In data de 15.12.2015, Primaria comunei Șercaia a anuntat pe propria pagina de internet intentia 
de actualizare a PUG si RLU al comunei Șercaia, iar in data de 09.07.2015 a publicat primul anunt in 
mass-media cu privire la elaborarea primei versiuni a planului urbanistic zonale general şi 
declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.  
Consultarea de catre public si autoritatile interesate a primei versiuni a planurilor s-a putut realiza la 
sediul titularului.  
În data de 13.07.2015 Primaria comunei Șercaia a publicat al doilea anunt cu conţinut similar 
primului. Cele doua anunturi precizează că termenul pentru primirea observatiilor sugestiilor si 
comentariilor este de 15 zile în conformitate cu cerintele legislatiei în vigoare.  
 
Urmare emiterii Deciziei etapei de incadrare nr. 8572/15.11.2018 APM Brașov comunică titularului 
de plan faptul că pentru continuare a procedurii de obținere a avizului de mediu este necesară 
realizarea Raportului de mediu și a Studiului de evaluarea adecvata  
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Întalnirea grupului de lucru a avut loc în data de 10.12.2018, iar APM Brașov comunica titularului 
de plan prin PV /10.12.2018 faptul ca este necesara definitivarea proiectului de plan tinand cont de 
informatiile/comentariile/opiniile primite de la celelalte autoritati prezente in primul grup de lucru, 
precum și faptul că raportul de mediu și Studiul de evaluare adecvată vor trebui să dețină avizul 
ANANP. Documentația va avea în vedere prevederile Directivelor SEVESO și AIM. 
De asemenea, la solicitarea SGA Brașov, se vor trasa limitele de inundabilitate de 1% pentru 
intravilan construibil, se va preciza că sunt interzise lucrări de construire în zona de protecție a 
cursurilor de apă. Documentația depusă pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor va fi 
însoțită de studiul de inundabilitate. 
Reprezentanții DRDP au solicitat completarea tuturor pozițiilor kilometrice ale drumurilor care se 
suprapun peste planul existent și propus 
Reprezentanții CFR  au solicitat introducerea datelor privind bilantul rețelelor teritoriale și ale 
terenurilor CF, pozitionarea mai vizibila a stației CF existentă și a liniilor CF pe teritoriul 
administrativ al comunei. 
 
Grupul de lucru special constituit pentru planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si 
al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” are in componenta reprezentanti 
ai urmatoarelor institutii: 

- Institutia Prefectului – Judetul Brașov 

- Consiliul Judetean Brașov 

- APM Brașov 

- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Brașov 

- Direcţia de Sănătate Publică Brașov 

- Directia Sanitar Veterinara Brașov 

- Directia pentru Agricultura Judeteana Brașov 

- Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Brașov  

- Directia Silvica Brașov 

- Apele Române Sistemul de gospodărire a Apelor Brașov 

- Direcţia Județeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Curtural National al judeţului Brașov 

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA  

- Administraţia Naţională de Îmbunătaţiri Funciare RA Filiala Judeteana Brașov 

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brașov 

- Inspectortaul pentru Situatii de Urgenta „Țara Bârsei” al judetului Brașov 

- Inspectia Silvica si de Vanatoare Brașov 

- Serviciul Politiei Rutiere Brașov 

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brașov 

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”-SA – Regionala Brașov 

- DISTRIGAZ Rețele Sud Brașov  

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș, Exploatarea 
Teritoriala Brașov 

- Compania Națională Transelectrica SA Sucursala de Transport - SUCURSALA SIBIU CIT 
BRASOV-PUNCT DE LUCRU BRASOV 

- SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 

- Primăria comunei Șercaia – Directia de Urbanism 
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2.2. ETAPA DE DEFINITIVARE A PROIECTULUI DE PROGRAM SI DE 

REALIZARE A RAPORTULUI DE MEDIU 

 
Primaria comunei Șercaia, in calitate de titular al proiectului “REACTUALIZAREA PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM"- Șercaia, proiectant SC 
ABRAXAS SRL, a invitat reprezentantii institutiilor din cadrul grupului de lucru sa participe la a doua 
intalnire conform procedurii de evaluare de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii 
Avizului de Mediu. 
Modul de lucru în cadrul grupului de lucru a fost următorul: 

• Reprezentantul APM Brașov a prezentat cerinţele legate de procedura SEA şi de conţinutul şi 
calitatea raportului de mediu; 

• Reprezentanţii Primariei comunei Șercaia au propus dezbaterea planului de urbanism prin 
prezentarea conţinutului acesteia (structura, alternative, obiective si masurile planului), 
urmată de propuneri privind eventuale modificări, completări din partea grupului de lucru. 

• Dezbaterea a avut loc în prezenţa expertului de mediu acreditat pentru intocmirea raportului 
de mediu. 

 
In cadrul Grupului de lucru a fost analizată documentația PUG și RLU, iar pe baza intervențiilor și 
sugesțiilor de completare s-a elaborat  alternativa finala a planului și a Raportului de mediu. 
 
Elaborarea variantei finale a raportului de mediu pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic 
General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” a presupus 
parcurgerea urmatoarelor etape: 

• Analiza stării mediului în zona planului, luând în considerare datele şi informaţiile existente; 
• In urma caracterizării stării actuale a mediului a fost identificat un set de aspecte şi 

probleme de mediu ce sunt relevante si care pot fi abordate direct prin intermediul 
planului; 

• Pentru aspectele şi problemele de mediu identificate au fost formulate obiective relevante 
de mediu cărora planul trebuie să se adreseze; 

• A fost realizată o analiză a evoluţiei probabile a mediului (a acelor aspecte de mediu 
relevante, identificate anterior) în condiţiile neimplementării PUG-ului (Alternativa „0");  

• Analiza critică a conţinutului versiunii finale a planului. Analiza a ţinut cont atât de contextul 
în care a fost elaborat planul, de modul în care documentul de planificare răspunde 
cerinţelor identificate şi a modului în care consideraţiile de mediu sunt incluse în cadrul 
documentului; 

• A fost evaluat impactul potenţial asupra mediului generat de implementarea planului, la 
nivelul variantei finale supuse dezbaterii publice; 

• A fost analizat impactul posibil supra mediului în varianta integrării în cadrul planului a 
propunerilor şi completărilor membrilor grupului de lucru şi publicului. 

• Pe baza evaluărilor anterioare a fost elaborata o evaluare cumulativă care să ofere o 
imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile 
neimplementării / implementării planului; 

• Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind prevenirea, 
reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat 
implementării PUG-ului. 
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Mentionăm că raportul de mediu in varianta finala s-a elaborat pe baza analizei variantei finale a 
planului care include toate solicitarile de completare/modificare, precum si a tuturor 
avizelor/acordurilor obtinute, se va elabora raportul de mediu in varianta finala.  
 

III.  SCURTA PREZENTARE  A  PLANULUI „REACTUALIZAREA  
PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI  AL REGULAMENTULUI  
LOCAL  DE URBANISM  AL  COMUNEI ȘERCAIA”  
 

3.1  INCADRARE IN TERITORIU  

 

Comuna Sercaia este amplasată in partea de est a podișului Transilvaniei, la confluenta raului 
Sercaia cu raul Olt, in raza de polarizare a orasului Fagaras, avand la sud  Muntii Fagaras si la nord 
podisul Transilvaniei.  
Coordonate geografice: 45°49'60" N si 25°7'60" E in format DMS (grade, minute, secunde) sau 
45.8333 si 25.1333 (in grade zecimale). Pozitia sa UTM este LL57 iar referinta Joint Operation 

Graphics este NL35-07.( 45°49′49″N 25°08′15″E45.830277777778°N 25.1375°E45°49′49″N 25°08′15″E) 
  

Localizare in cadrul judetului Brasov 
Conform Strategiei de Dezvoltare a Judetului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 în interiorul 
județului există 3 regiuni – zona Făgăraș, zona Rupea și zona Brașov cu niveluri diferite de 
dezvoltare economică, social, culturală și infrastructură.  
Comuna Șercaia face parte din zona Făgăraș, alături de 18 comune, care împreună însumează 14% 
din populația totală a județului și ocupă 34% din suprafașă. Densitatea medie este de 47 de 
locuitori/kmp. Zona este poziționată la poalele munților și dispune de potential touristic de 
dezvoltare.  

                     
 

Comuna Sercaia este situata in judetul Brasov, pe drumul national DN1 (E68), intre Brasov si Sibiu, 
la circa 14 kilometri, spre est de municipiul Fagaras si la circa 56 de kilometri, spre vest de 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_%C8%98ercaia%2C_Bra%C8%99ov&params=45.830277777778_N_25.1375_E_type:city&language=ro
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_%C8%98ercaia%2C_Bra%C8%99ov&params=45.830277777778_N_25.1375_E_type:city&language=ro
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municipiul Brasov. Şercaia este punctul terminus al drumului naţional DN73A, care face legătura 
între localităţile Predeal si Şercaia si tot de aici începe drumul national DN 1S care face legatura cu 
localitatea Hoghiz și DN 13. Amplasarea aceasta reprezintă o mare oportunitate pentru comună, 
aflându-se sub influenţa unor importante centre de dezvoltare al ţării (municipiul Braşov, 
municipuiul Făgăraș, municipiul Sibiu). 
Este situata la o altitudine de 440 metri deasupra nivelului marii. 
Suprafata teritoriului administrativ insumeaza 9248,50 ha si se desfasoara pe teren cu axa 
maxima de aproximativ 15 km pe directia N-S si 10m pe axa  E-V. Comuna reprezinta 1,724% din 
suprafata judetului, numarandu-se printre comunele medii din punct de vedere al suprafetei 
teritoriului. 
 
Incadrarea in reteaua de localitati a judetului 
 
Functiunea            :    Rangul IV – resedinta de comuna Șercaia 

Rangul V – sate componente ale comunei: Vad și Hălmeag 

Pozitia                  :     aproximativ în centrul țării și al județului Brașov, în zona Făgăraș, la 
intersecția DN 1 cu DN 73 A; 

Ordinul de marime :    dupa nr. populatiei (2822 locuitori conf. Recensamantului 2011) se afla pe 
locul 23 in cadrul comunelor judetului; in conformitate cu fisa localitatii la 
nivelul anului 2017 pe teritoriul comunei Șercaia populatia stabila era de 
2940 persoane 

▪ Incadrarea in teritoriul administrativ al localitatii  

Teritoriului administrativ al comunei este amplasat în partea de SE a Transilvaniei, fiind 
cuprinsa intre apele raului Olt si Carpatii Meridionali, in partea de est a depresiunii, la confluenta 
raului Sercaia cu raul Olt, aflandu-se in raza de polarizare a orasului Fagaras, avand la sud  Muntii 
Fagaras si la nord podisul Transilvaniei. 

Teritoriul se înscrie în treapta depresiunilor şi a dealurilor de podiş, fiind aşezat în zona de 
interferenţă a puternicelor masive carpatine cu regiunea geomorfologică depresionară a 
Transilvaniei, unde colinele Târnavelor vin în contact indirect cu Piemontul Persanilor - la intrarea în 
Depresiunea Făgăraş. Pe teritoriul administrativ al comunei Șercaia se află Rezervatia naturala de 
tip botanic al carei teritoriu se suprapune peste situl de importanta comunitara ROSCI 0205 Poienile 
cu narcise de la Dumbrava Vadului, ce se afla in administrarea Asociației pentru Educație și 
Conservarea Naturii Râșnov, conform contractului nr. 57/08.07.2016.  De asemenea, pe 
teritoriul comunei sunt zone cuprinse in 2 situri de protectie speciala avifaunistica (SPA) - 
ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului ce se afla in administrarea Societatii Progresul Silvic, filiala 
Sibiu, conform contractului nr. 8/28.06.2010 si ROSPA 0098 Piemontul Fagaras, precum și 
situl de importanta comunitara (SCI) ROSCI 0304 Hartibaciu Sud – Est.  

▪ Amplasare fata de alte localitati din Romania: 

Ca distanțe, comuna  se afla  la 14 kilometri de Făgăraș, 56 kilometri fata de Brașov, la 88 km 
distanta fata de Sibiu. 
 
Teritoriul administrativ al comunei Sercaia se invecineaza cu:  

− Comuna Ticușu la N, 
− Comuna Șoarș la NV,  
− Comuna Comana la NE,   
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− Comuna Mândra la V 
− Comuna Părău la E, 
− Comuna Șinca la SE.  

        
Din punct de vedere administrastiv-urbanistic, comuna  are in componenta sa 3 localitati, Șercaia – 
reședintă de comună, satul Vad și satul Hălmeag.  
Comuna ocupa o suprafata administrativa de 9248,00 ha, din care 513,60 ha in intravilan.  
 
Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Local HCL nr.  13/29.03.2002 la 
care se adauga PUZ-urile aprobate prin HCL.                      
 

3.2  SCOPUL SI OBIECTIVELE  PUG 

 
Transformarile petrecute in structura urbana a comunei Șercaia in perioada parcursa de la 
elaborarea precedentului Plan Urbanistic General (2002), ca efect al schimbarii premiselor ce stau la 
baza planificarii urbanistice nu mai sustin valabilitatea acestuia si impune un demers de 
reactualizare. Dezideratul unei dezvoltari durabile, in conditiile disparitiei vechilor structuri 
economice, dezvoltare capabila sa satisfaca nu numai noile exigente de natura economica, sociala 
sau ecologica, ci si pe acelea ale unei inalte culturi urbane, reclama reactualizarea Planului 
Urbanistic General.  
 
Planul Urbanistic General al comunei Șercaia, are ca obiectiv general directionarea si 
coordonarea amenajarii teritoriului, precum si dezvoltarea componentelor sale urbane 
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, a promovarii interesului public si dezvoltarii durabile a comunei Șercaia. 
 
Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Șercaia reprezinta strategia, cadrul de dezvoltare 
in perspectiva a unitatii administrativ - teritoriale si corelarea cu strategiile elaborate in cadrul 
planificarilor spatiale ale Regiunii de Dezvoltare centru si ale judetului Brașov. 
 
Planul urbanistic general (P.U.G.)  s-a elaborat in scopul: 

▪ Stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare 
urbanistica a comunei si de dezvoltare a unitatii administrative teritoriale; 

▪ Utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice; 
▪ Precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice, 

reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent); 
▪ Evidentierea fondului valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii; 
▪ Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii, dotarilor aferente locuirii si 

serviciilor; 
▪ Fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica; 
▪ Asigurarii suportului reglementar (operational) pentru eliberarea certificatelor de urbanism si 

autorizatiilor de construire; 
▪ Corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului. 
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Materializarea propunerilor de amenajare spatiala si dezvoltare urbanistica reglementate prin P.U.G. 
se face in timp, in functie de fondurile prevazute din bugetul propriu unitatilor teritorial 
administrative de baza, in corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor 
intreprinzatori. 
Planul Urbanistic General reprezinta instrumentul principal al activitatii de urbanism la nivel local si 
asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a localitatii cu planul de amenajare al teritoriului 
administrativ al acesteia, delimitat conform legii. 
P.U.G. contine directiile, prioritatile si reglementarile de dezvoltare al localitatii pe intreg teritoriul 
sau, cuprinzand prevederi pentru urmatoarele categorii de probleme principale: 

▪ relationarea localitatilor cu teritoriul administrativ; 
▪ evidentierea potentialului natural, economic si uman, precum si a posibilitatilor de dezvoltare 

a localitatii legate de acest potential: 
▪ stabilirea si delimitarea intravilanului propus al localitatilor; 
▪ stabilirea si delimitarea zonelor functionale; 
▪ stabilirea si delimitarea zonelor construibile; 
▪ stabilirea si delimitarea, zonelor cu interdictie permanenta si temporara de construire; 
▪ evidentierea detinatorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a acestora; 
▪ stabilirea modalitatilor admise de utilizare si construire a terenurilor cuprinzand regimul de 

construire: 
- dispunerea fata de aliniament si limitele laterala si posterioara a parcelei; 
- inaltimea maxima admisibila a constructiilor, 
- conformarea constructiilor exprimate prin valori maxime ale factorilor POT si CUT; 

▪ organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii; 
▪ modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare; 
▪ stabilirea si delimitarea zonelor protejate; 
▪ delimitarea suprafetelor in care se preconizeaza realizarea, obiectivelor de utilitate publice. 

 
Prevederile din P.U.G. sunt detaliate si se intaresc prin "Regulamentul aferent P.U.G.".  
Dintre principalele obiective ale activitatii de urbanism concretizata in documentatiile specifice se 
mentioneaza: 

▪ materializarea programului de dezvoltare a localitatii, fara a compromite dreptul generatiilor 
viitoare la existenta si dezvoltare; 

▪ determinarea structurii functionale; 
▪ utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice; 
▪ asigurarea unei locuiri corespunzatoare nevoilor si nivelului de dezvoltare; 
▪ amplasarea judicioasa a obiectivelor propuse, avand in vedere respectarea dreptului de 

proprietate; 
▪ asigurarea esteticii corespunzaoare in realizarea mediului construit si amenajarea mediului 

natural; 
▪ protejarea populatiei si a cadrului natural de poluare, riscuri naturale si tehnologice 

previzibile; 
▪ protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, zonelor arheologice, ansamblurilor 

arhitecturale si urbanistice deosebite, precum si patrimoniului natural; 
▪ stabilirea si asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele de utilitate publica. 

 
Lucrarea are ca scop evidentierea situatiei actuale, a problemelor si a propunerilor de dezvoltare 
urbanistica a localitatii, din punctul de vedere al amenajarii teritoriului, in corelatie cu prevederile 
Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Brașov (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare 
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a Teritoriului National (PATN) - sectiunile I - V, prevederile Strategiei de dezvoltare a judetului 
Brasov orizonturi 2013-2020- 2030, prin introducerea tuturor PUD-urilor si PUZ-urilor  intocmite si 
aprobate pana la data finalizarii/ aprobarii noului PUG, precum si cu prevederile Strategia de 
dezvoltare a comunei Șercaia 2020-2030, Strategia locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor 
comunitare de utilitati publice in perioada 2018-2028, Comuna Sercaia, completate cu datele si 
informatiile puse la dispozitie de Beneficiar prin Fisa Localitatii Șercaia pentru perioada 2006 - 2016. 
 
Obiectul principal al PUG il constituie elaborarea suportului pentru dezvoltarea comunei 
Șercaia. 
Durata de valabilitate a unui PUG aprobat este de pana la 10 ani, daca pe parcurs nu apar 
elemente importante de dezvoltare, ce necesita actualizare. 
Lucrarea se va constitui intr-un instrument operational practic aflat la indemana Consiliului Local si 
al Primariei comunei Șercaia, care hotarasc strategiile de dezvoltare si amenajare a teritoriului pe 
care il administreaza. 
P.U.G.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat revine administratiei publice locale, 
pentru probleme legate de amenajarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor respective. 
P.U.G. si regulamentul local de urbanism pot fi utilizate la : 

▪ eliberarea certificatelor de urbanism si emiterea autorizatiilor de construire sau desfiintare 
pentru obiective din zone ce nu necesita studii aprofundate ; 

▪ fundamentarea solicitarilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor 
de utilitate publica; 

▪ declansarea procedurii de declarare a utilitatii publice pentru realizarea unor obiective ce 
implica exproprieri ; 

▪ respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile P.U.G. aprobat; 
▪ declansarea unor P.U.Z.-uri sau PUD-uri necesare detalierii unor zone, respectiv unor 

amplasamente; 
▪ alte operatiuni ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale. 

 
Regulamentul aferent lucrarii va sta la baza elaborarii tuturor documentelor si documentatiilor 
pentru aprobarea autorizarii constructiilor de locuinte si a celorlalte obiective de utilitate publica.  
 

3.3  ZONAREA FUNCTIONALA A TERITORIULUI 

3.3.1 ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL 

3.3.1.1. Intravilanul existent 

 
Intravilanul actual al unitatii teritorial administrative este cel prevazut in Planul Urbanistic General - 
P.U.G. al comunei Șercaia, elaborat in anul 2002, cu modificarile ulterioare. 
 
In componenta intravilanului existent intră localitatile Sercaia, Vad și Hălmeag, o serie de trupuri, si 
suprafete introduse in intravilan pe baza de documentatii de urbanism PUZ si PUD aprobate cu un 
total de 513,60 ha: 
 

a) Localitatea de resedinta Șercaia 
Trup 1.1 – Sercaia resedinta de comuna                         196,90 ha 
Trup 1.2 – Statiunea de cercetare si crestere bubaline       33,00 ha 
Trup 1.3 – Zona garii si mica industrie                             38,00 ha 
Trup 1.4 – S.C. Europig, combinat de crestere porcine       15,00 ha 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

Trup 1.5 – Statie de epurare S.C. Europig                          2,80 ha   
Trup 1.6 – Ferma palmipede                                            4,20 ha 
Trup 1.7 – Balastiera                                                       2,00 ha  
Trup 1.8 – Balastiera – desfiintat                                             - 
Trup 1.9 -  Captare apa                                                   0,70 ha  
        296,60 ha  
PUZ-uri aprobate pe parcurs     14,00 ha  
Trup   – Zona de locuinte(PUZ)                                         4,00 ha 
Trup   – Ferma nurci(PUZ)                                              10,00 ha 
Total intravilan sat Sercaia :      306,60 ha 
 

b) Localitatea Vad 
Trup 2.1 – Sat Vad                                                       108,70 ha 
Trup 2.2 – Zona de agrement „Poiana Narciselor”              10,00 ha 
Trup 2.3 – Ocol Silvic                                                       0,30 ha 
Total intravilan sat Vad :      112,00 ha 
 
 

c) Localitatea Halmeag 
Trup 3.1 – Sat Halmeag                                                   94,40 ha 
Trup 3.2 – Saivan                                                             0,30 ha 
Trup 3.3 – Statie de epurare                                              0,30 ha 
Total intravilan sat Halmeag :       95,00 ha 
TOTAL INTRAVILAN COMUNA :     513,60 ha 
 

3.3.1.2 Caracteristici ale zonelor functionale din intravilan  

 
Zonele functionale sunt determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor 
respective de teren. Principalele zone functionale care se gasesc pe teritoriul administrativ al 
comunei Sercaia si in intravilanele localitatilor componente sunt: 
a) - zona dotari: institutii, servicii de interes public,; 
b) - zona locuinte de toate tipurile; 
c) - zona activitati economice: 

-  activitate de tip industrial si depozitare; 
- activitati agro-zootehnice; 
- gospodarie comunala; 
- constructii echipare-edilitara; 
- cimitire. 

d) - zona  cai de circulatie si transport: 
- retea stadala; 
- circulatia feroviara 

e) - zona spatii verzi: 
- sport, agrement 
- zone impadurite in intravilan; 
- ape 

f) – teren agricol in intravilan         
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a) Zona institutii si servicii de interes public 
Functiunile existente in cadrul zonelor centrale sunt cele specifice - obiective social-culturale 
(primarie, posta, scoala, gradinita, biblioteci, camin cultural, biserici,re dispensar, farmacie, 
dispensar veterinar, sediu politie,) si locuire. 
Obiectivele social-culturale sunt amplasate de regula in zona centrala a localitatilor. 
Dotari administrative: 
Sediu Consiliu Local Sercaia 
Administratie – Primaria Sercaia si Consiliul Local, constructie P+1 
 
Functiunile  de tip medical sau educational sunt ansambluri realizate in general pe baza unui  
proiect unitar si recognoscibile ca atare in structura comunei. Se remarca prin coerenta si 
reprezentativitate. 
In prezent, in Comuna Sercaia functioneaza 3 unități școlare, cate una apartinand fiecarei unitati 
administrative. Astfel, în Sercaia este o școala generala cu clasele I-VIII, iar în Vad  si Halmeag, 
cate o scoala cu clasele I-IV. Incepand cu anul 2007 fiecare scoala a fost dotata cu cate o sala de 
sport, iar fiecare sat are un teren de fotbal. 
De asemenea, în comuna functioneaza un After school modern, construit prin PNDR Masura 322, 
unde sunt inscrisi cca 40 copii. 
În ceea ce privește sănătatea, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de statistică, in anul 
2017 la nivelul comunei erau disponibile urmatoarele informatii:  
Infrastructura de sănătate este compusă din: 
• 1 dispensar uman 
• 1 cabinet laborator recoltari analize 
• 2 farmacii umane 
• 1 cabinet stomatologic  
La nivelul comunei Sercaia functioneaza Societatea de binefacere Diakonia - Centrul de 
recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap Canaan. Acesta functioneaza in Sercaia din 
anul 1993, iar în prezent exista 53 de persoane asistate cu varste cuprinse intre 5 - 23 ani, 
distribuiti in 5 case, cuprinsi in diferite programe de recuperare si integrare sociala. 
In ceea ce priveste sanatatea animalelor, la nivelul comunei functioneaza: 
- Dispensar veterinar Sercaia; 
- 2 farmacii veterinare                  
 
Cultura:   
În ceea ce priveşte infrastructura culturală, în Comuna Şercaia există 3 cămine culturale, acestea 
necesitând importante lucrări pentru reabilitare: 
- Camin cultural cu 250 locuri in Sercaia, cladire in stare buna ce ar necesita modernizare; 
- Camine culturale cu 150 locuri in cele doua sate apartinatoare Halmeag si Vad, cel din Hălmeag 
necesitând reparatii, iar cel din satul Vad numai dotari. 
 
Biblioteci 
Conform anuarului statistic Sercaia, in anul 2019 in Sercaia functioneaza biblioteca scolara, fondul 
de carte afferent celor 2 biblioteci comunale fiind transferat aici. 
 
Manifestari culturale     
Dintre sărbătorile şi tradiţiile cu specific local, amintim în special următoarele:  
- Ceata de feciori din Vad 
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- Ceata de feciori din Sercaia  
- Zilele Halmeagului 
- Sarbatoarea narciselor 
- Plugarul 
 
Targuri: 
-   Sercaia: 25 februarie, 8 mai, 21 august, 9 noiembrie (targuri mixte - marfuri si animale); 
-    Vad: 9 februarie, 29 iunie, 20 noiembrie (targuri mixte - marfuri si animale), 21 mai - Maial 
Poiana Narciselor - targ traditional; 
-    Halmeag: 11 mai, 15 octombrie (targuri mixte -marfuri si animale), 19 august - Intalnire cu fiii 
satului (targ traditional).              

 
Dotări în domeniul transportului: 
- halta CFR  
- gara CFR; 

 
Dotari care asigura securitatea locuitorilor: 
- Sediu Politie + locuinta de servici; 
- Remiza PSI. 
 
b) Zona pentru locuinte si functiuni complementare 
Ponderea zonei rezidentiale, cuprinzand si gradinile din spatele caselor este cea care ocupa cel mai 
mult din intravilanul actual. De regula, loturile construibile din zona rezidentiala, sunt orientate cu 
latura scurta spre strada. Fondul de locuinte este constituit din casele cu regim de inaltime 
majoritar parter si mai rar  P+1. Suprafata este ocupata in cea mai mare parte de locuinte, spatii 
anexe, curti si gradini.  
Zonele de locuinte in satele comunei Sercaia se afla amplasate pe o parte si cealalta a strazilor din 
localitati. La frontul stradal se gaseste locuinta propriu-zisa cu desfasurare pe latura scurta a lotului, 
majoritatea parceleleor fiind orientate in adancime fata de trama stradala.  
Fronturile stradale sunt continue, cu accesele pe lot in lateralul frontului stradal, fie pe o poarta 
descoperita, fie prin subpoarta. 
 
Gospodariile sunt organizate in limita unei suprafete de curti constructii, cu adancimi variind intre 
10m pana la 50m. La strada se gaseste locuinta, iar in dosul curtii se gasesc anexele gospodaresti, 
hambare, grajduri de cresterea animalelor, magazii, depozite de combustibil, ateliere de intretinere 
sau hangare pentru utilaje agricole, latrine.  
Structura ansamblului de locuit este dominata de case lipite calcan la calcan, curtile inchise cu 
anexe sau garduri inalte din piatra, caramida sau lemn, iar accesul se face prin „subpoarta”. 
Locuintele sunt in proportie de 98% proprietate privata, individuale, exceptie facand , casele 
parohiale.  

 
Zona de locuinte colective 
In prezent fondul locativ constituit din locuinte colective  este determinat de realizarile urbanistice si 
arhitecturale din perioada socialista. 
In localitatea Sercaia exista o mica zona cu constructii P+1 la iesirea din localitate spre Fagaras si 
P+2 in zona halta CFR. 
Majoritatea fondului construit al comunei Șercaia s-a realizat in jurul anului 1975. Numarul cladirilor 
tip bloc este redus, 7 blocuri de locuinte: 6 blocuri cu regimul de inaltime P+1 fiind amplasate în 
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partea de vest a comunei, pe strada Principala aproape de intersectia cu DN1, iar unul, cu regimul 
de inaltime P+2 este situat pe DN73A, la cca 250 m fata de halta CFR. 
In prezent fondul locativ constituit din locuinte colective este determinat de realizarile urbanistice si 
arhitecturale din perioada socialista.  
Indicatorii de baza in 2016 pentru locuinte sunt:  
Locuinte existente - total – numar      1.235 
Suprafata locuibila - total mp      63.287 
Populatia totala (dupa domociliu la 1 iulie 2011)    2.860   
Comentariu indicatori: 

▪ Aloc / locuinta   = 51,24 mp/locuinta  – pentru tot fondul construit; 
▪ Aloc / persoana = 21.6 mp/persoana – pentru tot fondul construit; 
▪ Nr. persoane /locuinta = 2,315 pers/locuinta 

 
Disfunctionalitati: 
Calitatea necorespunzatoare a unor constructii cu structuri deteriorare si statut incert in privinta 
asigurarii stabilitatii si sigurantei in exploatare; Unele locuinte sunt realizate din materiale 
nedurabile, neavand la baza un proiect si asistenta minima in realizarea lor;   Dezvoltarea 
insuficienta a echiparii edilitare - nu exista sistem centralizat de alimentare cu  apa si canalizare 
pentru satul Vad si partial in Șercaia (sunt in executie); telecomunicatiile si serviciile au o slaba 
dezvoltare; incalzirea se face cu sobe cu combustibil solid in satul Halmeag, si cu gaz in localitatile 
Sercaia si Vad. 
 
c) Unitati economice  
Unitati agricole 
Activitatea agricola domina viata economica a celor trei localitati. Aceasta se desfasoara de regula 
la limita intravilanelor localitatilor sau in trupuri aflate dispersate pe teritoriul administrativ.  
Un obictiv extrem de important pentru comuna Sercaia il reprezintă singura statiune din tara de 
cercetare si crestere a bubalinelor. Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea 
Bubalinelor (S.C.D.C.B. Sercaia), este situata in apropierea DN 1, kilometrul 223, intre 
localitatile Sercaia si Mandra, la 54 km de municipiul Brasov.  
Statiunea a fost infiintata in anul 1981, prin desfintarea fermei de vaci nr. 8, apartinand de I.A.S. 
Fagaras, care realiza pierderi economice importante cauzate de morbiditate si mortalitati consecutiv 
conditiilor pedoclimatice din zona, exces de umiditate si plante caracteristice solurilor cu pH acid. In 
contextul problematicii generale de ridicare a productiilor la bovine, un alt motiv pentru infiintarea 
statiunii a fost de a se gasi solutii care sa asigure acest deziderat in conditii de eficienta economica, 
unul dintre factorii importanti vizand valoarea biologica a populatiilor de bubaline existente si 
posibilitatilor de imbunatatire a lor in continuare.  
Obiectul de activitate al statiunii este de a efectua cercetari stiintifice in domeniul cresterii 
bubalinelor cu scopul aplicarii rezultatelor in productie. Statiunea aduce o contributie importanta la 
ameliorarea caracterelor de productie (lapte, carne) si reproductie a bivolilor in tara, prin 
producerea si livrarea de animale de prasila de inalta valoare biologica;  
Unitatea este institutie publica, cu statut juridic propriu si functioneaza in subordinea Academiei de 
Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".  
Alte obiective agro-zootehnice foarte importante amplasate pe teritoriul comunei sunt SC Europig 
SA, SC AJT Farming SRl, SC RIAN CONSULT SRL,  
- SC EUROPIG SA este amplasata pe str. Câmpului nr. 1, sat Șercaia si este obiectiv autorizat 
IPPC care are ca obiect de activitate cresterea intensiva a porcilor, cu capacitate de peste 2000 de 
locuri pentru porci de productie / 750 locuri pentru scroafe.  



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

- Alte capacitati sunt reprezentate de FNC, abator suine si bovine, incinerare subproduse proprii de 
origine animala, statie de preepurare abator si epurare complex zootehnic, sector agricol, 
depozitare carburanti.  
- SC AJT Farming SRL este o ferma de cresterea a nurcilor amplasata pe tarlaua 48, parcela 
1011/2 in satul Sercaia. 
- SC MAXIMUS TRANSILVANIA CONSULTING SRL este o ferma de afini amplasata in 
vecinatatea DN 73A, in satul Sercaia. 
Precizăm că actualmente pe teritoriul comunei funcționează încă 5 ferme de afini. 
- SERGIANA – a preluat fosta ferma de palmipede si desfasoara activitate de crestere a vacilor de 
carne; 
 
Unitati industriale si depozitare 
Pe teritoriul comunei se desfasoara si activitati de tip industrial si depozitare, pentru care 
mentionam: 
- SC RIAN CONSULT SRL este operator deseuri, are ca locatie str. Oltului nr. 253C, sat Sercaia. 
Obiectul de activitate il reprezinta colectarea deseurilor nepericuloase si periculoase, tratarea si 
eliminarea/ valorificarea deseurilor nepericuloase si periculoase, recuperarea materialelor reciclabile 
sortate, comert cu ridicata a deseurilor si resturilor, depozitari 
- SC OSCAR DOWNSTREAM SRL  -  Depozit de produse petroliere, proiectat pentru o capacitate 
de depozitare de 6350 mc combustibili. utilizata in prezent astfel: 1 rezervor de benzina  1000m3, 3 
rezervoare de motorina (doua a cate 2000mc  si unul de 500mc),  2 rezervoare de biodiesel (unul 
de 350 mc si unul de 500 mc, in care se poate  depozita si motorina) alaturi de gospodaria de 
aditivi  cu  1 rezervor de aditivi cu 6 compartimente a cite 2 mc fiecare si platforma de depozitare. 
Depozitul este prevazut cu cale ferata interna si rampa de descarcare benzina/motorina/biodiesel 
din vagoane CF, casa de pompe pentru vehicularea combustibililor inclusiv sistemul de conducte 
aferent, rampa de incarcare auto, instalatie de recuperate vapori (VRU), cantar CF, gospodarie apa 
de incendiu (racire) si spuma inclusiv sistemul de conducte aferent, tunuri de apa/spuma, hidrant, 
cladire administrativa.  
Activitatea consta in: 
- aprovizionarea depozitului cu produse petroliere, cu cisterne CF la rampa CF prevazuta cu opt 
posturi de descarcare, corelate cu numarul maxim de cisterne care pot fi garate pe linia ferata la 
descarcare;  
- descarcarea produselor petroliere din cisterne CF in rezervoare dedicate 
- SC OCTANO DOWNSTREAM SRL - statie carburanti amplasata la intersectia DN1 cu DN1S 

 
Activitatea economica a comunei incepe sa se diversifice prin aparitia societatilor comerciale cu 
activitati de informatii si telecomunicatii: 3 societăti comerciale EQUISOFT, SAPSERV, IQ 
ROBOTICS. 
 
Unitati de cazare si turism 
Sărbătorile şi tradiţiile locale, Festivalul narciselor, monumentele istorice amplasate pe teritoriul 
comunei precum si avantajele oferite de pozitia geografica au condus la cresterea deocamdata 
timida a numarului de societati cu activitati de cazare, actualmente fiind  identificate 3: RO&RA 
Turist SRL, Zaragoza, Doi Frati. 

 
Disfunctionalitati: 
- ferma de porci de langa gara CFR nu are statie de epurare, ceea ce conduce la poluarea apelor 
raului Sercaia/Sinca 
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- terenurile disponibile pentru investitii / dezvoltari noi sunt amplasate cu precadere in extravilan, 
unde echiparea tehnico-edilitara necesita costuri ridicate.  
 
d)Zona cailor de comunicatie si transporturi 
Cuprinde spatiile aferente infrastructurii rutiere, feroviare. 
Zona cailor de transport rutiere cuprinde caile de comunicatie clasate, precum si amenajarile 
aferente acestora, amplasate pe teritoriul localitatilor din comuna.  
Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Sercaia poate fi caracterizata ca  buna pe tronsonul 
asfaltat, circulatia auto realizandu-se in conditii bune si de siguranta.  
Pe de alta parte, starea drumurilor este nesatisfacatoare pe tronsoanele pe  care  lipseste 
imbracamintea asfaltica si amenajarile pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului.  
Zona cailor de transport feroviare cuprinde suprafata totala de teren pe care se afla amplasata 
infrastructura feroviară publică, pe unitatea administrativa teritorială Șercaia, respectiv satele 
Șercaia și Vad. 

 
Disfunctionalitati 
- Cele trei drumuri nationale traverseaza localitatile Sercaia si Vad prin centrul acestora si reprezinta 
principalele cai de acces si circulatie. 
In satul Sercaia, DN 1/E 68 are marcaje longitudinale, transversale, acostamente, trotuare, refugii 
pietonale, benzi de incadrare si accese la proprietati. In zonele unde sunt cladiri deschise publicului 
(primaria, magazine), unde locatia a permis, sunt amenjate parcari limitate care deservesc cladirile 
respective.  
In satul Vad, de-a lungul DN 73A lipsesc platformele de parcare si trotuarele. De asemenea, nu 
exista benzi de incadrare. Deoarece deschiderea dintre limitele de proprietate de o parte si de alta a 
drumului este relativ redusa, drumul DN 73A nu se poate largi. 
-  Podurile peste Olt si Paraul Șercaia/Șinca sunt degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit. 
- Lipsa legaturilor auto publice dintre centrul de comuna, satele componente si teritoriile 
administrative; 
- Lipsa piste de biciclete; 
- Lipsa rigole/santuri de scurgere a apelor pluviale partial pe cuprinsul comunei; 
-  Lipsa accese gospodarii/acces deficitar in anumite zone; 
- Drumuri satesti/strazi nemodernizate partial in satele Halmeag si Vad; 
- Drumuri agricole nemodernizate; 
- Pasajul care traverseaza calea ferata, pe DN 73A, la Halta Sercaia este suprainaltat si puternic 
denivelat, producand disfunctionalitati asupra circulatiei rutiere; 
- Drumul de acces catre Manastirea evanghelica luterana din Halmeag, monument de clasa A este 
din pamant; 

 
 

e)Spatiile verzi, sport, agrement 
Sunt evidentiate urmatoarele categorii spatii verzi, care intra la calculul de spatiu verde pe cap de 
locuitor conform Legii nr. 24/2007, Republicata 2009, privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor: 
- Spatii verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate; 
- Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu; 
- Fasii plantate adiacente arterelor de circulatie; 
- Spatii verzi publice de folosinta specializata – Baze si parcuri sportive 
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- Spatii verzi de protectie a lacurilor si a cursurilor de apa, culoare de protectie fata de 
infrastructura tehnica, spatii verzi de protectie a versantilor si de protectie sanitara.  
Spatiile verzi amenajate existente sunt reprezentate de parcul bisericilor, de luncile din jurul 
cursurilor de apa ce strabat satele si de aliniamente verzi ale strazilor. Ampriza mica a drumurilor 
principale a dus la aparitia unor fasii de plantatii de aliniament in fata fronturilor construite, 
strabatute de traversari, semicarosabile spre loturi, cu latimi mici, de maxim 2 m.  
Spatiile verzi si plantate pe teritoriul comunei Șercaia se constituie din: 

• Parcuri orasenesti si gradini – norma de dimensionare este de minim 26 mp/locuitor 
dar nu mai putin de 0.5 ha pentru un parc sau o gradina. In aceste suprafete nu se vor 
include terenurile de sport scolare, plantatiile de sport si aliniament, parcurile specializate; 
2860 locuitori X 26 mp = 74.360 mp (7,436 ha) in aceasta categoric se include: Parc 
Halmeag in vecinatatea caminului Cultural pe DC14, cele doua parcuri din Sercaia de-o parte 
si de alta a podului existent pe DN1 peste raul Sercaia/Sinca. 

• Scuaruri – spatii plantate de pana la 3 ha cu o rata de deservire de 0.4 – 0,5 km. ceea ce 
inseamna 6 – 8 minute de parcurs pe jos. În satul Șercaia se gaseste un scuar pe DN1, în 
zona centrala, pe strada Principala, strada Oltului, Iazului. In sate nu sunt amenajate locuri 
publice de joaca; 

• Terenuri de sport – exista un teren de fotbal in satul Sercaia, in lunca raului sercaia/Sinca 
care are nevoie de dotari complementare: vestiare, gradene pentru public, imprejmuire. 
Exista proiect de modernizare si reabilitare atat pentru parcuri cat si pentru stadion. 

• Zona de agrement – este un spatiu situat in afara localitatii si cuprinde elemente 
naturale de atractie deosebita, permitand accesul lesnicios al vizitatorilor, cu o serie de 
dotari corespunzatoare odihnei saptamanale. Pentru comuna Șercaia se considera zona de 
agrement Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului si fasia de teren de-a lungul raului 
Sercaia/Șinca, lunca raului apta pentru a prelua amenajari specifice – marcata pe plansa 
01A. Dimensionarea se face pentru populatia totala: 2860 X 15 ha/1000 loc = 42,29 ha 

• Zona de protectie – Aceste plantatii de protectie sunt necesare in jurul obiectivelor 
poluante. Este necesar a se infiinta perdele vegetate de protectie in jurul stati ilor de 
epurare si a platformei de depozitare a deseurilor zootehnice. 
 
Nu exista un deficit de spatii verzi amenajate in raport cu numarul de locuitori ( mp/loc), 
fata de cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor.  
 
Suprafata totala de spatii verzi  este de cca 32,46 ha. 
 

Disfunctionalitati 
- Lipsa unei amenajari integrate a spatiilor verzi in comuna 
- Lipsa spatiilor pentru activitati cultural-sportive; 
- Insuficienta reprezentare a unor dotari de cultura si recreere; 
- Lipsa locuri de joaca pentru copii si spatii de agrement pentru adulti. 
- Lipsa unui muzeu traditional al comunei 
- Caminul cultural din Hălmeag necesita reabilitare; toate caminele culturale necesita 

dotare cu materiale, ustensile si aparatura moderna. 
- Parcurile din comuna necesita modernizare si dotare corespunzatoare 
- Terenurile de fotbal trebuie modernizate si dotate cu facilitati specifice 
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g) Gospodarire comunala si echipare edilitara  
 

Zona de gospodarie comunala cuprinde urmatoarele functiuni: 
- sedii ale serviciilor publice de gospodarire comunala  
- piata agro-alimentara,  
- cimitire umane, capele, cladiri administrative si anexe ale cimitirului 
- rampa de depozitare a deseurilor din agricultura 
- depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate 
- depou pentru vehiculele serviciilor ISU 

 
Zona de constructii aferente lucrarilor edilitare cuprinde: 
- suprafetele aferente surselor de apa, statiei de tratare, inmagazinari, statiei de epurare a apelor 
uzate, 
- suprafetele aferente centralelor si statiilor electrice 

 
Zona de gospodarie comunala cuprinde: 

- sedii ale serviciilor publice de gospodarire comunala: sediu apa canal (serviciul de apa 
canal Sercaia) si salubritate (serviciul de salubritate Sercaia) 

- Cimitire umane în fiecare localitate (2 in Șercaia ortodox si greco-catolic, evanghelic, 2 in 
Halmeag ortodox si greco-catolic, evanghelic si 1 in Vad - ortodox, greco-catolic si 
adventist), 

- Rampa de depozitare a deseurilor de grajd si menajere – satul Șercaia, langa grajduri 
- Rampa de depozitare si selectare a deseurilor menajere – Phare 2005 – satul Sercaia, 

spre Halmeag 
- 3 garaje pentru vehiculele serviciilor de salubritate 
- Remiza PSI 2 cladiri 

In ceea ce priveste zona de constructii aferenta lucrarilor edilitare actualmente, la nivelul comunei 
Sercaia este executat si functioneza pe baza Autorizatiei de functionare un sistem  centralizat de 
alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare în satul Sercaia, realizat prin Programul National 
de Dezvoltare Rurala - FEADR Masura 322 care deserveste cca 50% din locuintele / populatia 
satului si un sistem  centralizat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare în satul 
Hălmeag, realizat prin finantare din partea AFM care deserveste cca 90% din locuintele / populatia 
satului.  
De asemenea, Comuna Sercaia are in executie lucrarile de extindere a retelelor de apa si canalizare 
pentru a asigura deservirea populatiei in procent de 100% în satul Șercaia, proiect finantat prin  
Programul National de Dezvoltare Locala -  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
precum si lucrarile de executie a retelelor de apa si canalizare pentru a asigura deservirea 
populatiei in procent de 95% în satul Vad. 

 
 

Disfunctionalitati 
- Lipsa infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in satul Vad si partial in Sercaia; 
- Procentul mare de locuitori neracordati la sistemul de alimentare cu apa si canalizare 
- Lipsa retelelor de alimentare cu gaze naturale in satul Halmeag. 
- Lipsa unui punct de acces public la internet 
- Retelele de telefonie sunt pozate aerian 
- Inca se mai depoziteaza gunoaie menajere si deseuri din constructii si demolari in locuri 

neautorizate: pe drumuri publice, in albia raului Olt, Sercaia/Sinca, la dosuri de gradini 
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- lipsesc pietele agro-alimentare in toatev satele comunei 
- Lipsa transportului public intre satele apartinatoare 
- Cladirea Primariei Sercaia necesita lucrări de reabilitare, modernizare, dotare.  
- Este necesara reamenajarea zonei centrale a satului Șercaia 
- Este necesara amenajarea a inca 2 platforme de depozitare a gunoiului de grajd, in 

satele Vad si Halmeag 
- Lipsa unei capele 
 

3.3.1.3  Bilant teritorial existent 
                        

Localitatea de resedinta Sercaia : 
Trup 1.1 – Sercaia resedinta de comuna                         196,90 ha 
Trup 1.2 – Statiunea de cercetare si crestere bubaline       33,00 ha 
Trup 1.3 – Zona garii si mica industrie                             38,00 ha 
Trup 1.4 – S.C. Europig, combinat de crestere porcine       15,00 ha 
Trup 1.5 – Statie de epurare S.C. Europig                          2,80 ha   
Trup 1.6 – Ferma palmipede – Sergiana                             4,20 ha 
Trup 1.7 – Balastiera  Conforest                                       2,00 ha  
Trup 1.8 – Balastiera – desfiintat                                             - 
Trup 1.9 -  Captare apa                                                   0,70 ha   
Trupuri noi  
Trup   – Zona de locuinte(PUZ)                                         4,00 ha 
Trup   – Ferma nurci(PUZ)                                              10,00 ha 
                                  Total intravilan sat Sercaia :  306,60 ha 
 
Localitatea Vad 
Trup 2.1 – Sat Vad                                                       101,70 ha 
Trup 2.2 – Zona de agrement „Poiana Narciselor”              10,00 ha 
Trup 2.3 – Ocol Silvic                                                       0,30 ha 
                                        Total intravilan sat Vad : 112,00 ha 
Localitatea Halmeag 
Trup 3.1 – Sat Halmeag                                                   94,40 ha 
Trup 3.2 – Saivan                                                             0,30 ha 
Trup 3.3 – Statie de epurare                                              0,30 ha 
                                   Total intravilan sat Halmeag :  95,00 ha 
                                  TOTAL INTRAVILAN COMUNA : 513,60 ha 
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Acest bilant prezinta date cumulate, zonificarea functionala fiind mai detaliata, existand zone cu 
functiuni multiple sau mixte. Fata de bilantul zonificarii existente se observa marirea suprafetelor 
deficitare (aferente dotarilor si activitatilor legate de activitățile economice, spatii verzi amenajate); 
pe de alta parte se pastreaza dominanta zonelor de locuit, care includ pe langa zonele existente si 
terenurile pentru dezvoltare. 
In interventii s-au respectat limitele naturale / limitele folosintelor. 
Includerile de teren in intravilan s-au facut pe urmatoarele criterii: 

▪ acces asigurat din drumurile existente (chiar daca drumul respectiv necesita amenajare); 
▪ apropierea de zonele de interes; 
▪ conditii bune de fundare in comparatie cu alte zone din localitate; 
▪ necesitatea suprafetei respective pentru dezvoltare. 

 
Toate propunerile s-au analizat pe teren si s-au insusit de reprezentantii administratiei locale. 
In prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ al localitatii si in suprafata 
intravilanului, folosinta asupra terenurilor. Pentru terenurile situate in intravilan, ocupate cu 
constructii si alte amenajari s-a indicat si destinatia supraedificatelor: cladiri de utilitate publica, 
locuinte, obiective pentru productie agricola si industriala, terenuri de sport, obiective pentru 
gospodarie comunala, circulatie, ape. 
Bilantul teritorial evidentiaza principalele folosinte si destinatia terenurilor din intravilan si procentul 
ocupat. 
Prin Planul Urbanistic General al comunei Șercaia au fost facute urmatoarele demersuri: 
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− S-a revizuit linia ce delimiteaza intravilanul, urmarindu-se limita parcelelor sau unele repere 
naturale, conform ridicarilor topografice. Aceste ridicari topografice au fost suprapuse 
ortofotoplanurilor din anul 2006 si 2009 si georeferentiate in coordonate Stereo 70 si 
completate prin digitizare georeferentiata, astfel incat a reiesit prezenta limita de intraviln. 

− Au fost cuprinse in intravilan toate constructiile si suprafetele de teren necesare bunei 
dezvoltari a localitatii pentru urmatorii 10 ani, delimitandu-se o serie de trupuri conform 
planselor de Reglementari Urbanistice si Unitati Teritoriale de Referinta. 

− Pentru toate terenurile din noul intravilan s-a stabilit destinatia, conform planselor de 
Reglementari Urbanistice, si au fost elaborate regulamente de urbanism specifice fiecarei 
zone functionale in parte. 
 

3.3.2  INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE  FUNCTIONALA 

Prin definitie, intravilanul reprezinta teritoriul unei localitati ocupat cu constructii si amenajari, 
caracteristic din punct de vedere spatial si functional si delimitat prin planurile urbanistice generale.   
Limitele de intravilan propus urmaresc dosuri de lot, limite naturale, drumuri si strazi sau cursuri de 
ape.  
Ca urmare a modului de dezvoltare a localitatii zonele functionale ale comunei Șercaia, sufera 
anumite modificari in structure si marimea lor, facandu-se unele ajustari in cuprinsul trupurilor 
principale aferente celor 3 sate și se reconsidera trupurile dispuse in extravilan. 
 
Suprafata intravilanului se va modifica in urma amplasarii unor obiective economice, extinderi ale 
zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publica. Au fost propuse masuri de 
reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din intravilan sub forma zonificarii functionale. 
Noua limita a intravilanului comunei Șercaia include toate suprafetele de teren ocupate de 
constructii, precum si acele suprafete necesare dezvoltarii localitatii pe o perioada determinata de 
timp, de 10 ani. 
 
Bilant teritorial dupa modificarea intravilanului 

 

Teritoriu 
administrativ 

al comunei 
Șercaia 

Categorii de folosinta (ha) 

Agricol Neagricol Total 

Arabil Paduri Ape drumuri Curti 

constr 

Alte 

folosințe 

 

Extravilan 6698,17 1551,88 204,23 126,41 - 46,77 8627,46 

Intravilan 76,20 3,12 2,77 53,59 437,25 47,61 620,54 

Total 6774,37 1555,00 207,00 180,00 437,25 94,38 9248,00 

% 73,25 16,81 2,24 1,95 4,73 1,02 100% 

% din total 73,25 26,75% 

 
In functie de complexitatea si marimea localitatii, teritoriul este impartit in Unitati Teritoriale de 
Referinta (UTR), ceea ce permite ca indicii de ocupare teren si alte prescriptii obligatorii din 
Regulamentul Local de Urbanism aferent acestui PUG, sa fie regasite in plansele desenate. 
Numerotare trupuri/UTR-uri 
Sercaia: trupul principal 1.1 este impartit in 8 UTR-uri numerotate de la 1.1.1 – 1.1.8, la care se 
adauga 10 trupuri izolate numerotate de la  1.2- 1.11. Total 18 UTR  
Vad: trupul principal 2.1 este împărți în 7 UTR-uri numerotate de la 2.1.1 – 2.1.7, la care se 
adauga 4 trupuri izolate numerotate 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Total 11 UTR-uri  
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Halmeag: trupul principal 3.1 este impartit în 4 UTR-uri numerotate de la 3.1.1 – 3.1.4. Total 4 
UTR-uri. 

 

Unitatile Teritoriale sunt delimitate de strazi sau limite de parcele cadastrale, cai ferate, ape, alte 
limite naturale si cuprind zone cu aceleasi caracteristici urbanistice. In acelasi timp, delimitarea UTR 
va coincide, pe cat posibil cu perimetre pentru care s-au elaborat sau se vor elabora Planuri 
Urbanistice Zonele. 

 

Suprafata intravilanul nou propus                                  - 620,54 ha 
Suprafata intravilanului existent                                    -  513,60 ha 
Observam ca se doreste introducerea in intravilan a inca  - 106,94 ha 
 

Din totalul de 513,6 ha teren cuprins in intravilanul aprobat anterior se modifica urmatoarele:  
Șercaia  
Noul Trup 1.1 asimileaza Trupul 1.3 (zona garii) din existent si se mai extinde in patru zone  a 
localitatii : 
-  pe partea dreapta a DN1(directia de mers spre Fagaras), 
-  pe partea dreapta a DJ 131P(directia de mers spre Halmeag),  
-  pe partea dreapta a strazii Oltului la iesirea din localitate,  
-  a patra zona este situata pe partea stanga a DN1 directia de mers spre Brasov. 
 
Astfel suprafata Trupului 1.1           - se mareste cu 82,71 ha de la 196,9 ha la 279,61 ha,  

Trupul 1.2 Statiunea de cercetare    - se mentine neschimbat                            33,00 ha 
Trup 1.3 (fost Trup 1.4 SC Europig) - se mareste cu 3,75 ha de la 15,0ha la       18,75 ha 
Trup 1.4 (fost trup 1.5 Statie ep. Europig)- se mentine neschimbat                      2,80 ha 
Trup 1.5 (fost trup 1.6 Ferma palmipede) - se mentine neschimbat                      4,20 ha 
Trup 1.6 (fost trup 1.7 Balastiera)            - se mentine neschimbat                      2,00 ha 
Trupuri noi 
Trup 1.7   (Captare apa noua)              -                                                           1,20 ha  
Trup 1.8   (Zona locuinte, PUZ aprobat)                                                             4,00 ha 
Trup 1.9   (Ferma nurci, PUZ aprobat)                                                              10,20 ha 
Trup 1.10 (Statie de epurare noua)                                                                    0,02 ha 

Trup 1.11 (Exploatatie agricola –Gontea)                                                             16,32 ha 
                                       Suprafata totala intravilan propus                       372,00 ha 

 
Observam o crestere a intravilanului localitatii Sercaia (372,0ha-306,60ha) =  +65,40 ha 
 
Vad 

   Trupul 2.1 (localitatea Vad)                       -  scade cu 3,28 ha de la 101,70 ha la 98,42 ha 
   Trupul 2.2 (Poiana narciselor                     - se mareste cu 8,16 ha de la 10 ha la 18,16 ha                                   
   Trupul 2.3 (Canton ocol silvic)                   -  se mentine neschimbat                     0,30 ha 

            Trupuri noi 
            Trup 2.4 (locuinta izolata)                                                                                 0,78 ha 

    Trup 2.5 (Maternitate scroafe)                                                                         39,31 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                        156,97 ha 

 
Observam o crestere a intravilanului localitatii Vad (156,97 ha-112 ha) =         +44,97 ha 
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Halmeag 
    Trupul 3.1 (localitatea Halmeag)                     -  scade cu 2,83 ha de la 94,4 ha la 91,57 ha 
    Trupul 3.2(saivan) si 3.3(statie epurare veche) nu s-au mai realizat        -  scade cu 0,60 ha  
                                               Suprafata totala intravilan propus                           91,57 ha 
       

Observam o scadere a intravilanului localitatii Halmeag (95,0-91,57ha) =         - 3,43 ha 
 
Astfel rezulta o crestere a suprafetei intravilanului propus astfel: 65,40+44,97-3,43=106,94 ha 
 
Bilantul teritorial al zonelor cuprinse in intravilanul propus al localitatilor de baza Trupurile 1.1, 2.1 
și 3.1 au la baza bilantul teritorial al intravilanului existent, corectat cu schimbarile de suprafete 
intre zonele functionale, majorat sau micsorat cu suprafetele justificate pentru introducerea in 
intravilan a următoarelor zone: 
 
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale 
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren. 
 
Astfel, prin propunerile de extindere ale comunei, in afara de trupurile principale aferente fiecarui 
sat vor exista 14 trupuri secundare: Sercaia – 10 trupuri, Vad – 4 trupuri: 

 

 

Trup 1.1 Trup 1.2 Trup 1.3 Trup 1.4 Trup 1.5 Trup 1.6 Trup 1.7 Trup 1.8 Trup 1.9 Trup 1.10 Trup 1.11

%

1 Dotări 7,61 - - - - - - - - - - 2,05

2 Culte 0,72 - - - - - - - - - - 0,19

TOTAL - zona 1 8,33 - - - - - - - - - - 2,24

1 Locuinţe cu lot individual 99,62 - - - - - - 4,00 - - - 27,85

2 Locuinţe colective 1,41 - - - - - - - - - - 0,38

TOTAL - zona 2 101,03 - - - - - - 4,00 - - - 28,23

1 Mica industrie 65,45 33,00 18,75 - 4,20 2,00 - - 10,20 - 16,32 40,30

2 Cimitire 1,65 - - - - - - - - - - 0,44

3 Rezervă apă - - - - - - 1,20 - - - - 0,32

4 Staţie de epurare - - - 2,80 - - - - - 0,02 - 0,76

TOTAL - zona 3 67,10 33,00 18,75 2,80 4,20 2,00 1,20 - 10,20 0,02 16,32 41,82

1 Reţea stradală 26,87 - - - - - - - - - - 7,22

2 C.F.R. 16,24 - - - - - - - - - - 4,37

TOTAL - zona 4 43,11 - - - - - - - - - - 11,59

1 Agrement, sport 11,20 3,01

2 Zone împădurite 0,83 - - - - - - - - - - 0,22

3 Ape si albia minoră 0,98 - - - - - - - - - - 0,26

TOTAL - zona 5 13,01 - - - - - - - - - - 3,50

Teren agricol 1 Teren agricol 46,93 - - - - - - - - - - 12,62

TOTAL - zona 6 46,93 - - - - - - - - - - 12,62

TOTAL ZONE 279,51 33,00 18,75 2,80 4,20 2,00 1,20 4,00 10,20 0,02 16,32

TOTAL INTRAVILAN

Zonă dotări, servicii, 

comerţ

Zonă unităţi industriale, 

agricole, depozitare, 

gospodărie comunală, 

reţele

Zona spatii verzi, sport, 

agrement

Zona locuinţe 

100,00

Zonă căi de curculaţie

372,00

ZONE FUNCŢIONALE
Nr. 

crt.
Subzone funcţionale

Procent
Sat Şercaia (propunere)

ha
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BILANŢ TERITORIAL 

ZONE 
FUNCŢIONALE 

Nr. 
crt. 

Subzone 
funcţionale 

Sat Hălmeag 
(ha) Procent 

Trup 3.1 

ha % 

Zonă dotări, 
servicii, comerţ 

1 Dotări 0,48 0,52 

2 Culte 0,73 0,80 

TOTAL - zona 1     1,21 1,32 

Zona locuinţe  1 
Locuinţe cu lot 
individual 

50,35 54,99 

TOTAL - zona 2     50,35 54,99 

Zonă unităţi 

industriale, 
depozitare, 

gospodărie 
comunală, reţele 

1 Mica industrie 3,62 3,95 

2 Cimitire 0,73 0,80 

3 Rezervă apă 0,60 0,66 

4 Staţie de epurare 0,18 0,20 

TOTAL - zona 3     5,13 5,60 

Zonă căi de 

curculaţie 
1 Reţea stradală 4,84 5,29 

TOTAL - zona 4     4,84 5,29 

Zona spatii verzi, 
sport, agrement 

1 Agrement, sport 6,35 6,93 

2 Zone împădurite 0,82 0,90 

3 Ape si albia minoră 0,30 0,33 

TOTAL - zona 5     7,47 8,16 

Teren agricol 1 Teren agricol 22,57 24,65 

TOTAL - zona 6     22,57 24,65 

TOTAL ZONE     91,57 

100,00 TOTAL  
INTRAVILAN 

    91,57 
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Prin Planul Urbanistic General al comunei Sercaia, supus avizarii conform prezentei documentatii, au 
fost facute urmatoarele demersuri: 
− S-a revizuit linia ce delimiteaza intravilanul, urmarindu-se limita parcelelor sau unele repere 
naturale, conform ridicarilor topografice puse la dispozitia proiectantului de catre Primaria Sercaia 
sau de catre alti operatori economici prin intermediul Primariei Sercaia. Aceste ridicari topografice 
au fost suprapuse ortofotoplanurilor din anul 2006 si 2009 si georeferentiate in coordonate Stereo 
70 si completate prin digitizare georeferentiata, astfel incat a reiesit prezenta limita de intravilan. 
− Au fost cuprinse in intravilan toate constructiile si suprafetele de teren necesare bunei dezvoltari 
a localitatii pentru urmatorii 10 ani, delimitandu-se o serie de trupuri conform planselor de 
Reglementari Urbanistice si Unitati Teritoriale de Referinta. 
− Pentru toate terenurile din noul intravilan s-a stabilit destinatia, conform planselor de 
Reglementari Urbanistice, si au fost elaborate regulamente de urbanism specifice fiecarei zone 
functionale in parte. 
 
P.U.G. Comuna Șercaia – Plan de încadrare in teritoriu  
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        Reglementari urbanistice sat Șercaia: 
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Reglementari urbanistice sat Vad: 
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Reglementari urbanistice sat Hălmeag 
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3.3.2.1  Zona centrala  - Institutii publice 

Zona de functiuni de interes public, servicii comert, hoteluri, pensiuni –zona 1.1 si 1.2 – are o 
suprafata de 10,07 ha si reprezinta 1,62% din total intravilan comuna propus: 
Sercaia:     -  dotari  - 7,61 ha 

      -  culte   -  0,72 ha 
      -  in total - 8,33 ha, si reprezinta 2,24% din total intravilan propus 

Vad:         -  dotari  - 0,25 ha 
      -  culte   -  028 ha 
      -  in total - 0,53 ha, si reprezinta 0,34% din total intravilan propus 

Halmeag: : -  dotari   - 0,48 ha 
      -  culte   -  0,73 ha 
      -  in total - 1,21 ha, si reprezinta 1,32% din total intravilan propus 

Zona centrala si de functiuni complexe de interes public cuprinde majoritatea dotarilor de interes 
public si este alcatuita din 3 nuclee ce se regasesc in:  
Șercaia, UTR 1.1.1 , Vad, UTR 2.1.1, Halmeag, UTR 3.1.1 
La intrarea in sat dinspre Brasov sunt grupate statia de carburanti si doua pensiuni: Zaragoza si La Doi 
Frati si s-a rezervat o suprafata prin extinderea intravilanului pentru functiuni similare, UTR 1.1.7 
Din analiza si studiile de specialitate privind completarea si diversificarea retelei de institutii si 
servicii publice in concordanta cu optiunile populatiei si cu necesarul determinat pentru toate 
categoriile de servicii, rezulta urmatoarele:  
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUL DOTARII NORMA NECESAR EXISTENT LIPSA 

 DOTARI ADMINISTRATIVE 

• primarie 1 1 1 - 

• sediu PTTR-centr.telef. 1 1 1 - 

 DOTARI SOCIAL CULTURALE 

• gradinite 60 loc/1000 loc. 177 loc 64  

• scoli generale 4cl/1000 loc. 12 clase 12 sali+lab - 

• case ale copiilor - - -  

 DOTARI CULTURALE 

-        camine culturale 50 loc/1000 loc. 147 locuri 250+300 - 

-        biblioteca oraseneasca   1 bibl. scolara  

DOTARI SANITARE 

      -      crese 15 loc/1000 loc. 44 locuri   

- dispensare medicale 1 disp/10000 loc. 3 dispensare 1 2 

- farmacii 20 mp/1000 loc. 60 mp 2 farmacii - 

- camine de batrani 10 loc/1000 loc. 30 locuri   

DOTARI DE ALIMENTATIE PUBLICA 

- spatii comerciale 600 mp/1000 loc. 1764 mp   

- piata agroalimentara   - 1 

- st.de alim.cu carburanti     

- depozit comb.solizi     

- depozit mat.de constr.     

DOTARI PENTRU PRESTARI SERVICII 

- spatii prest.servicii 100 mp/1000 loc. 294 mp   

DOTARI PENTRU CULTURA FIZICA-SPORT 

- constructii sportive 200 mp/1000 loc. 588 mp 3 sali sport  

DOTARI TURISTICE 

- hoteluri 11 loc/1000 loc. 33 locuri   

- cabane, vile     

- tabere scolare     

 SPATII VERZI SI SPORT 

- gradini publice, parcuri 26  mp/loc. 7,6640 ha 32,46ha - 

- terenuri sportive 1 mp/loc. 2940 mp   

 PARCAJE, GARAJE 8 mp/loc. 2,35 ha   
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3.7.2. Zona de locuinte si functiuni complementare  
Zona de locuinte si functiuni complementare – zona 2.1 si 2.2 – are o suprafata de 209,83 ha 
si reprezinta 33,84% din total intravilan propus: 
Sercaia:  -  locuinte cu lot individual (Trup 1.1, Trup 1.8) - 99,62 +4,0=103,62 

   -  locuinte colective                                         -  1,41 ha 
   -  in total 105,03ha, si reprezinta 28,23% din total intravilan propus Sercaia 

Vad:       -  locuinte cu lot individual (Trup 2.1, Trup 2.4) : 53,67+0,78=54,45 ha 
   - in total 54,45 ha si reprezinta 34,69% din total intravilan propus Vad 

Halmeag: -  locuinte cu lot individual (Trup 3.1) = 50,35 ha 
      - in total 50,35ha si reprezinta 54,99% din total intravilan propus Halmeag 

Extinderea destinata zonei de locuinte in localitatea Sercaia,  este desfasurata: 
- pe partea dreapta a DN1(in directia de mers spre Fagaras),  
- pe partea dreapta a DJ 131C(in directia de mers spre Halmeag) si  
- pe partea stanga a DN 1(in direstia d mers spre Brasov).  

Prin aceasta extindere se urmareste omogenizarea, unor zone rezultate din diverse documentatii 
de urbanism aprobate (PUD/PUZ), crearea unei unitati compozitionale. Acest lucru se poate realiza 
prin trasarea, cu caracter orientativ, a unor trasee de strazi ce au rol de a orienta parcelarile viitoare. 

 
Pe întreaga suprafata a zonei de extindere a zonelor de locuinte este obligatorie întocmirea de PUZ-
uri pe suprafete mai mari, nu strict pe terenul studiat, astfel încât sa se  demonstreze coordonarea si 
corelarea cu documentatiile deja aprobate. 
Zonele de locuinte sunt necesare a se completa cu dotari complementare:  
-  Spatii de invatamant: nu este nevoie 
-  Spatii invatamant prescolar – reabilitare gradinitei din Sercaia:  
- Spatii comerciale –  rezervarea de spatiu pentru amenajarea unui supermarket de marime medie 
in zona statiei de combustibil  
 

3.7.3.  Zona unitati economice  
Zona de unitati economice, industrie, depozitare si logistica, activitati agrozootehnice, gospodarie 
comunala  – zona 3 – are o suprafata de 217,02 ha si reprezinta 35% din total intravilan 
propus. 

 
Zona 3.1 - Unitatile economice  
sunt impartite in cuprinsul intravilanului si extravilanului satului Sercaia, Vad si Halmeag formând 
cateva grupari compacte, dupa cum urmeaza:  
Satul Sercaia 
Sercaia:     -  Trup  1.1  -  65,45 ha (UTR 1.1.3, UTR 1.1.8) 

      -  Trup 1.2  - 33,00 ha (Statiunea de cercetare si crestere a bubalinelor) 
      -  Trup 1.3  - 18,75 ha (SC EUROPIG) 
      -  Trup 1.5   -  4,20 ha (Sergiana –fosta ferma palmipede) 
      -  Trup 1.6   -  2,00 ha (balastiera) 
      -  Trup 1.9   - 10,20 ha (ferma nurci) 
      -  Trup 1.11 - 16,32 ha (exploatatie agricola) 

Total unitati economice - 149,92 ha si reprezinta 40,3% din total intravilan propus Sercaia 
           
-  În zona statiei CFR(UTR 1.1.8) sunt grupate ferma de porcine, antrepozitele, depozitele de 
produse petroliere, gaterul, si s-a rezervat o suprafata prin extinderea intravilanului pentru 
functiuni similare; 
-   Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Bubaline si EUROPIG (unitate autorizata IPPC)  sunt 
localizate  pe drumul agricol DE1/DE2, Trup 1.2 si 1.3 
-  Ferma de palmipede Trup 1.5, este amplasata la iesirea din sat, pe partea stanga a drumului 
national DN1, spre Fagaras; 
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-  La capatul strazii Oltului sunt grupate unitatile agricole, grajdurile, silozurile dar si unitatea 
industriala de prelucrare lacuri/vopsele, si s-a rezervat o suprafata prin extinderea intravilanului 
pentru functiuni similare, UTR 1.1.3; 
-    Ferma de nurci este amplasata in Trup 1.9 

 
Satul Vad: 
In extravilanul si intravilanul satului Vad sunt amplasate: 
Vad :         -  Trup 2.1  - 13,85 ha 

       -  Trup 2.5 – 39,31 ha (ferma maternitate scroafe) 
       -  in total   -  53,16 ha, si reprezinta 33,87% din total intravilan propus Vad 

Satul Halmeag: 
Halmeag avem dezvoltari agroindustriale in zona grajduri /SE care ramane in intravilan. 
Halmeag:    -  Trup 3.1 – 3,62 ha 

       -  in total – 3,32 ha, si reprezinta 3,95% din total intravilan propus Halmeag 
 

Total Zona 3.1 : 149,92+53,16+3,32=206,4ha respectiv 33,29% din total intravilan 
comuna 

 
Zona 3.2 - Cimitire 
Sercaia   - Trup 1.1-1,65 ha 
Vad        - Trup 2.1-2,50 ha 
Halmeag - Trup 3.1- 0,73 ha  
Total Zona 3.2 : 4,88ha respectiv 0,79% din total intravilan comuna propus 

 
Zona 3.3 – Captare si rezervoare apa 
Sercaia   - Trup 1.7-1,20 ha 
Vad        - Trup 2.1-0,94 ha 
Halmeag - Trup 3.1- 0,60 ha  
Total Zona 3.3 : 2,74ha respectiv 0,44% din total intravilan comuna propus 

 
Zona 3.4 – Statie de epurare 
Sercaia   - Trup 1.4   - 2,80 ha 

- Trup 1.10 - 0,02 ha 
Halmeag - Trup 3.1   - 0,18 ha  
Total Zona 3.4 : 3,0ha respectiv 0,48% din total intravilan comuna propus 
Total zona 3: 206,4+4,88+2,74+3=217,02ha respectiv 35% din total intravilan  comuna 
propus 
 

3.7.4. Zona cai de comunicatie si transporturi  
Zona cai de comunicatie si de transport – zona 4 – are o suprafata de 53,59 ha si reprezinta 
8,64% din total intravilan propus. 
Cuprinde totalitatea drumurilor din intravilan ce asigura circulatia auto in cuprinsul localitatii si 
accesul nemijlocit la orice obiectiv.  
Zona 4.1 – Retea stradala 
Sercaia   - Trup 1.1-26,87 ha 
Vad        - Trup 2.1- 4,70 ha 
Halmeag - Trup 3.1- 4,84ha  
Total zona 4.1:36,41ha reprezentand 5,87% din total intravilan comuna propus 
Zona 4.2 – Transportul feroviar 
Sercaia   - Trup 1.1-16,24 ha 
Vad        - Trup 2.1-0,94 ha 
Total zona 4.2: 17,18ha reprezentand 2,77% din total intravilan comuna propus 
Total zona 4: 36,41+17,18=53,59ha respectiv 8,64% din total intravilan  comuna propus 
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3.7.5. Zona spatii verzi – sport  

Zona spatii verzi, agrement si sport – zona 5 – are o suprafata de 53,50 ha si reprezinta 
8,63% din total intravilan propus  
Spatiile verzi amenajate existente sunt reprezentate de parcul bisericilor, de luncile din jurul 
cursurilor de apa ce strabat satele si de aliniamente verzi ale strazilor. Ampriza mica a drumurilor 
principale a dus la aparitia unor fasii de plantatii de aliniament in fata fronturilor construite, 
strabatute de traversari, semicarosabile spre loturi, cu latimi mici, de maxim 2 m.  
Astfel avem zona verde propusa  pe trupuri: 
Zona 5.1 – Spatii verzi, agrement, sport 
Sercaia   - Trup 1.1-11,20 ha 
Vad        - Trup 2.1-11,60 ha 
              - Trup 2.2-18,16 ha 

- Trup 2.3-  0,30 ha 
Halmeag - Trup 3.1- 6,35 ha  
Total zona 5.1: 47,61ha reprezentand 7,7% din total intravilan comuna propus 

 
Zona 5.2 – Zone impadurite 
Sercaia   - Trup 1.1- 0,83 ha 
Vad        - Trup 2.1- 1,47 ha             
Halmeag - Trup 3.1- 0,82 ha  
Total zona 5.2: 3,12 reprezentand 0,5% din total intravilan comuna propus 

 
Zona 5.3 – Zone ape 
Sercaia   - Trup 1.1- 0,98 ha 
Vad        - Trup 2.1- 1,49 ha             
Halmeag - Trup 3.1- 0,30 ha  
Total zona 5.3: 2,77 reprezentand 0,44% din total intravilan comuna propus 

 
Total zona 5: 47,61+3,12+2,77=53,50ha respectiv 8,63% din total intravilan  comuna 
propus 

 
Spatiile verzi si plantate pe teritoriul comunei Șercaia se constituie din: 
-  Parcuri si gradini – norma de dimensionare este de minim 26 mp/locuitor dar nu mai putin de 
0.5 ha pentru un parc sau o gradina. In aceste suprafete nu se vor include terenurile de sport 
scolare, plantatiile de aliniament;  
In aceasta categorie se include: Parc Halmeag in vecinatatea caminului Cultural pe DC14, cele 
doua parcuri din Sercaia de-o parte si de alta a podului existent pe DN1 peste raul Sercaia/Sinca. 
-  Scuaruri – spatii plantate de pana la 3 ha cu o rata de deservire de 0.4 – 0,5 km. ceea ce 
inseamna 6 – 8 minute de parcurs pe jos. În satul Șercaia se gaseste un scuar pe DN1, în zona 
centrala, pe strada Principala, strada Oltului, Iazului. In sate nu sunt amenajate locuri publice de 
joaca; 
- Terenuri de sport – exista un teren de fotbal in satul Sercaia, in lunca raului sercaia/Sinca care 
are nevoie de dotari complementare: vestiare, gradene pentru public, imprejmuire. Exista proiect 
de modernizare si reabilitare atat pentru parcuri cat si pentru stadion. 
- Zona de agrement – este un spatiu situat in afara localitatii si cuprinde elemente naturale de 
atractie deosebita, permitand accesul lesnicios al vizitatorilor, cu o serie de dotari corespunzatoare 
odihnei saptamanale. Pentru comuna Șercaia se considera zona de agrement Poienile cu narcise 
din Dumbrava Vadului si fasia de teren de-a lungul raului Sercaia/Șinca, lunca raului apta pentru a 
prelua amenajari specifice – marcata pe plansa 01A. Dimensionarea se face pentru populatia 
totala: 2860 X 15 ha/1000 loc = 42,9 ha 
-  Zona de protectie – Aceste plantatii de protectie sunt necesare in jurul obiectivelor poluante. 
Este necesar a se infiinta perdele vegetate de protectie in jurul statiilor de epurare si a platformei 
de depozitare a deseurilor zootehnice. 
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Necesar spatii verzi:  2860 locuitori x 26 mp = 74.360 mp (7,436 ha). 
Suprafata totala de spatii verzi existente si propuse este de 50,73 ha. 
Nu exista un deficit de spatii verzi in raport cu numarul de locuitori (mp/loc),  conform cuantumul 
stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/locuitor.  

 
Masuri prioritare 

Realizarea cadastrului spatiilor verzi 

Reabilitarea si amenajarea spatiilor publice si a terenurilor de sport: spatii verzi, terenuri de fotbal 
etc. 

Amenajarea unui traseu turistic inclusiv pentru biciclete si sporturi in natura.  

Amenajarea  integrata, la nivelul comunei a parcurilor, alei pietonale, plantatii de aliniament, 
amenajarea unei faleze pe malurile paraului Sercaia/Sinca si dotarea cu mobilier urban 

Amenajarea unor spatii de picnic si spatii de campare dotate cu mobilierul aferent 

Protejarea zonelor cu potential natural valoros, a siturilor de arhitectura si arheologie – prin 

respectarea RLU, solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente 

Amenajare tabara scolara;  

Amenajare cinematograf / gradina de vara 

Amenajare spatiilor de joaca pentru copii 

Amenajarea de zone pentru practicarea pescuitului sportiv 

Amenajarea unui spatiu pentru festivitati in aer liber (rugi, serbari, festivaluri, concerte) 

 
 
3.7.6. Zona teren agricol in intravilan 
Zona de teren agricol – zona 6 – are o suprafata de 53,59 ha si reprezinta 8,64% din total 
intravilan propus. 
Cuprinde totalitatea terenurilor agricole din cuprinsul intravilanului localitatilor.  
Zona 6.1 – Teren agricol 
Sercaia   - Trup 1.1- 46,93 ha 
Vad        - Trup 2.1-  6,70 ha 
Halmeag - Trup 3.1- 22,57 ha  
Total zona 6.1: 76,20 ha reprezentand 12,29% din total intravilan comuna propus 

 

3.3.3  ECHIPAREA EDILITARA 

3.3.3.1 Gospodarirea apelor 

Existent 
Lucrari hidrotehnice existente: 
- Ape de suprafata 
Reteaua hidrografica de suprafata apartine bazinului hidrografic Olt. In bazinul hidrografic Olt sunt 
identificate 622 rauri cu suprafete mai mari de 10 kmp si 33 lacuri de acumulare cu suprafete mai 
mari de 50 ha. 
Oltul este afluent de ordinul I al Dunarii si se varsa cu 489 km amonte de confluenta fluviului cu 
Marea Neagra.  
Raul Olt izvoraste din Masivul Hasmasu Mare, Carpatii Orientali, in zona centrala a Romaniei la 
altitudinea de 1400 m si se varsa in Dunare la altitudinea de 18 m, parcurgand o lungime de 615 
km de la nord la sud. Culege apele unei retele hidrografice de 9872 km (12,5 % din lungimea 
totala a retelei din tara) cu o densitate de 0,41 km/km2 fiind superioara mediei pe tara (0,33 
km/km2 ). Suprafata bazinului de receptie este de 24.050 kmp , panta medie a raului Olt este de 
2‰.  
Pe partea stanga raul Olt primeste 99 de afluenti din care mentionam : Fisag, Raul Negru, Barsa, 
Sercaia, Topolog, Cungrisoara.  
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Pe partea dreapta raul Olt primeste 80 de afluenti dintre care mentionam: Cormos, Homorod, 
Cibin, Lotru, Bistrita, Luncavat, Oltet, Teslui. 
Paraiele, torentele si alte cursuri de apa sunt colectate de raul Olt. 
Raul Olt are o albie variabila (30 m) si o lunca aluvionara cu o latime variabila de 0,5-2 km. 
Debitul maxim al raului Olt se inregistreaza primavara si toamna, ani cu debit maxim fiind 2005, 
2006. 
Debitul minim al raului Olt se inregistreaza vara (fara insa ca raul sa sece).     
 
Calitatea apei 
Nu exista surse majore de poluare a apelor. Dincolo de fenomenul de poluare manifestat la nivelul 
râului Șercaia/Șinca, reflectat în cantitatea de deșeuri care o transportă sub forma de materie 
organica și deșeuri propriu-zise, o alta sursă o constituie deșeurile aruncate în albiile râurilor din 
zonă. La debite mai mari, aceste văi transportă și depun resturile menajere la gura de varsare a 
acestora în Olt.  
În urma analizelor efectuate in 2014 de Laboratorul de Calitate a Apei din cadrul SGA Brasov prin 
intermediul programului ARQ de gestionare a rezultatelor determinarilor, evaluarile starii ecologice 
si starii chimice din anul 2014 pentru Corpul de apa Șercaia (Șinca) și toți afluenții sunt 
următoarele: 
- Starea ecologică a elementelor biologice – Bună 
- Starea ecologica a elementelor fizico-chimice generale – Moderată. 
Aceleași rezultate sunt menționate și în Planul de management al bazinului Hidrografic Olt. 
Comuna Șercaia se confruntă cu probleme legate de potabilitatea apei, fiind plasată într-o zonă 
vulnerabilă la nitrați, aceasta regăsindu-se la poziția nr. 463 din Anexa 1 a Ordinului nr. 1552/743 
din 3 decembrie 2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 
activităţi agricole. 
În Planul de management al bazinului Hidrografic Olt, este menționat la cap. 4.2.1:  
Sursele potenţiale de poluare punctiformă pentru corpul de apă subterană ROOT07 sunt reprezentate 
de industrie (industria chimică Victoria) şi agricultură (zootehnie- Cisnădie, Șercaia şi Avrig).  
Suprafaţa acestui corp de apă este ocupată în mare proporţie de terenuri agricole, posibil cultivate. 
În această situaţie este posibil un eventual impact asupra stării calitative determinat de poluarea 
difuză din surse agricole. 

 

În ceea ce privește presiunile care au afectat în mod semnificativ caracteristicile hidromorfologice 

ale cursurilor de apă în anul 2017, la nivel județean, în conformitate cu Raportul privind starea 

mediului în județul Brașov pentru anul 2017 menționăm:  

Nr. 

crt. 

Presiuni hidromorfologice Număr Lungime 

(km) 

Exemple 

Lucrări de 

barare 

transversală a 

cursurilor de apă 

Îndiguiri în 

administrarea 

primăriilor 

3 5,59 

Olt (Hoghiz-Fântâna, 

Șercaia-Hălmeag), 

Ghimbășel (Râșnov) 

 
 
Proiecte de infrastructura pe Olt 
Indiguire raul Olt in sectorul Fagaras-Hoghiz-Brasov . Proiectul este in curs de realizare. Lucrarile 
se desfasoara pe o lungime de 38 km si constau in regularizare L=0.9 km; consolidari mal L=4 km; 
dig aparare L=37.8 km; taieri de cot L=5 km; Proiectul nu dispune de EIA(sau SEA) si nu are efect 
transfrontalier. Principalul obiectiv al acestui proiect este cel de aparare impotriva inundatiilor. 
 

Resurse de apa potabila – de mare adâncime nu sunt potabile (apă sărată). Singura sursa 
de apă potabilă de mare adâncime identificată în satul Șerca ia, a fost captata  pentru 
asigurarea necesarului de apă pentru populatia din comuna. 
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Propunere de dezvoltare -  Gospodarirea complexa a apelor 
Pentru asigurarea unei ape brute de calitate este necesara respectarea  zonei de protectie 
sanitara, cu regim sever, pentru toate sursele de apa care deservesc comuna Șercaia.  
Se impun de asemenea masuri riguros urmarite pentru prevenirea poluarii accidentale sau 
continue a surselor de apa potabila.  
In acest sens se interzice acordarea de autorizatii de constructie pentru amplasamente situate in 
zonele de protectie sanitara a acestora, conform normelor legale in vigoare si se vor institui 
programe de monitorizare si control pentru investitiile existente in aceste zone. 
 
Santurile existente pentru drenajul apelor pluviale vor trebui sa fie reabilitate si amenajate, pentru 
a putea prelua debitele suplimentare de ape pluviale provenite ca urmare a amenajarii si 
sistematizarii zonelor de extindere, cuprinse in Planul Urbanistic General. De asemenea, vor fi 
necesare si lucrari de amenajare a malurilor si praguri de fund  pe Șercaia/Șinca și lucrări de 
îndiguiri și consolidări de maluri în lunca râului Olt. 
 
 

Conform PATJ Brașov Sectiunea II – Apa – Legea nr. 171/1997  
În PATN pentru teritoriul comunei Șercaia nu au fost prevazute măsuri pentru îmbunătățirea 
alimentarii cu apă potabilă a comunei și nu sunt menționate disfunctionalități mari în ceea ce 
privește alimentarea cu apă și canalizare.  
Pe plan local s-au întocmit și sunt în derulare proiecte pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu 
apă și canalizare pe întreg teritoriul comunei. 
Anexa 7, Lucrări prevazute în planul de amenajare a teritoriului național – Apa pentru irigatii: 
4. Suprafețe amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, în sisteme de peste 1.000 ha, propuse 
pentru reabilitare pe termen lung: poziția 4.04 județul Brașov, Șercaia-Mândra 4.182 ha. 
 

3.3.3.1  Alimentarea cu apa 

1. Alimentarea cu apă în vederea potabilizării 
Situația existentă 
Satul Şercaia  

Alimentarea cu apă la data întocmirii prezentei documentații se face prin instalații interioare de 
alimentare cu apă și canalizare, cu preparare locală a apei calde. Sistemul de alimentare cu apă a 
fost proiectat să deservească cca jumatate din gospodăriile din satul Şercaia, precum și unitățile de 
mică industrie și a intrat în exploatare în anul 2015. Până la aceasta s-au racordat la rețea cca 70% 
din gospodării. 
 
➢ Alimentarea cu apă 
- Sursa de alimentare cu apă: din subteran, prin 2 foraje de adâncime cu următoarele 
caracteristici: 
- F1: H1=80 m; Q1=3,45 l/s; Nhs=29,00 m; Nhd=30,50 m, tubat cu burlane PVC Dn 200 mm 
Coordonatele stereo 70 conform HG 930/2005: y=480802,71; x=512387,4: z=468,5 
- F2: H2=100 m; Q2=2,5 l/s; Nhs=6,00 m; Nhd=13 m, tubat cu burlane PVC Dn 200 mm 
Coordonatele stereo 70 conform HG 930/2005: y=480622,56; x=512425,5: z=455,0 
- Volume și debite autorizate : 

Qzi max=437,4 mc/zi; 5,060 l/s; anual: 159,651 mii mc; 
Qzi med=339,1 mc/zi; 3,920 l/s; anual: 123,771 mii mc; 
Qzi min=150,0 mc/zi; 1,736 l/s; anual: 54,750 mii mc; 
 

Regim de funcționare permanent, 365 zile/an a 24 ore/zi. 
Instalații de captare: 2 foraje cu H1=80m; H2=100m; având Q1=3,45 l/s; Q2-2,5 l/s echipate 
cu pompe submersibile tip TWI 4,14-18-B3 cu următoarele caracteristici: 
F1: Hpompă1=99,0 m; Q1= 8,95 mc/h; P1=5,5 kw; n1=2850 rot/min 
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F2:  Hpompă2=85,2 m; Q2= 12,8 mc/h; P2=5,5 kw; n2=2850 rot/min 
Deasupra forajelor sunt amplasate cabinele forajelor, construcții semiîngropate din beton armat cu 
dimensiuneile de 1,80x1,90x1,90 m în care sunt amplasate tablourile electrice, instalațiile 
hidraulice și vasele tampon. 
Instalații de tratare: 2 filtre mecanice tip Y amplasate în cabinele forajelor și 2 instalații de 
dezinfecție cu raze UV amplasate în 2 cabine subterane situate la 10 m de cabinele forajelor 
În cabinele forajelor sunt montate următoarele: manometru, apometru DN50, filtru Y. Dezinfecția 
apei se realizează cu raze UV. 
Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei: de la forajul F1 apa este refulată cu conductă PEID 
100, PN10 cu Dn 63 mm în lungime de L=25 m până la rezervorul de înmagazinare cu V= 300 mc. 
De la forajul F2 apa este refulată cu conductă PEID 100, PN10 cu Dn 63 mm în lungime de L=375 
m până la același rezervor de înmagazinare cu V= 300 mc. 
Rezerva de apă potabilă este asigurată într-un bazin rezervor cu capacitatea de V=300 mc, construcție 
supraterană din inox, cu D=9,17 m și H=4,5 m, amplasată pe o platformă circulară din beton armat. 
Din rezervorul de înmagazinare apa este pompată în rețelele de distribuție prin intermediul unui 
grup de pompare amplasat întrtr-o gospodărie de apă. Gospodăria de apă este o construcție 
subterană cu dimensiunile de 3,50x3,50 m în lungime de L=3,00 m realizată din beton armat, 
amplasată în vecinătatea bazinului rezervor de V=300 mc. 
Grupul de pompare este de tip CO-2NL50/160-9/2 RBG Dn100 și este echipat cu electropompe 
model NL50/160-9-2-05 având Q=20 l/s (72 mc/h), Hp=29 mCA, P=9kW. 
Rețele de distribuție; de la stația de pompare, apa este pompată prin conducta din PEHD 80, 
PN10 cu Dn160 m, în lungime totală de L= 918 m, dispusă în afara amprizei DN1 Brașov -Sibiu, În 
localitatea Șercaia, rețeaua de distribuție este de tip ramificat, din conducte PEHD, PN10, Dn 50-
110 mm, în lungime totală de L=6937 m, pe următoarele străzi: 
 

DENUMIRE STRADĂ 

DIAMETRU 

CONDUCTĂ 

LUNGIME 

(M) 

DN1 DN110 mm 1891 

DN73A  1500 

Iazului 90 909 

Principală 

75 823 

110 203 

75 187 

Prelungirea Iazului 75 144 

Oltului 
75 947 

110 45 

Oltului spre stația de 

epurare 
50 288 

 

Rețeaua de alimentare cu apă este dotată cu  
- instalații de măsură și control:  pe captările din subteran, 2 contoare WPH-2F cu Dn 50 
mm, amplasate în interiorul fiecărui cămin al forajului; 1 contor WPH-2F cu Dn 50 mm, 
amplasat în camera pompelor de la rezervorul de înmagazinare  
- 30 hidranți de incendiu supraterani 

 
Zone de protectie sanitara  
Zona de protecție sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor aferente 
gospodăriei de apă, unde este interzisă orice amplasare de folosință sau activitate care ar putea 
conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă. 
Zona de protecție sanitară cu regim sever este împrejmuită cu gard din plasă de sârmă 
galvanizată. De asemenea, zona este marcată prin plăcuțe avertizorea vizibile de acces interzis. 
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Coordonatele de pe contur al zonei de protecție sanitară cu regim sever sunt prezentate in cadrul 
capitolului 3.11.4 a memoriului general. 
 

Satul Hălmeag 

➢ Alimentarea cu apă 
- sursa de alimentare cu apă: rezervorul de înmagazinare, 300 mc amplasat în cadrul 
gospodăriei de apă din satul Șercaia; din str. Oltului (Șercaia), de la ultimul cămin de vane Cvex 
se va realiza o rețea de aducțiune până la o gospodărie nouă de apă în care va fi amplasată o 
stație de pompare cu vas hidrofor și un rezervor de 10 mc. De la rezervor, apa va fi pompată în 
satul Hălmeag printr-o rețea de aducțiune ce va urmări traseul DJ 131P Șercaia Hălmeag. 
Conducta de aducțiune va fi realizată din polietilenă PEHD 80PN10 cu Dn 75 mm și va avea o 
lungime de L=3595 m. Pe traseul conductei de aducțiune vor fi amplasate 5 cămine de vane. 
- stație de pompare containerizată echipată cu 2 electropompe (1a+1r) Q=3-6 mc/h, Hp=40 
mCA și vas hidrofor de 1000 l; 
- subtraversarea râului Olt și a digului de protecție împotriva inundațiilor de pe malul drept al 
râului Olt prin foraj orizontal cu conductă PEHD De 110 mm, L=121,94 m 
- conductă de aducțiune: 3595 m. 
- rețea de distribuție 5945,70 m; pe traseul conductei de distribuție se vor amplasa 24 cămine 
- 6 cișmele stradale (școli, biserici) 

Satul Vad 
Pe teritoriul satului nu există rețea centralizată de alimentare cu apă, aceasta fiind asigurată din 
surse proprii: fântâni, captări de izvoare, etc. și nefiind certificată sanitar. Situația este înrăutățită 
de existența poluării cu nitrați. De asemenea, în localitate, nu există rezervoare necesare asigurării 
rezervelor de apă pentru utilizarea în caz de incendiu. 
 

 
Propunere de dezvoltare - Alimentarea cu apa 
 
Localitatea Sercaia 
Actualmente este in executie proiectul de extindere a retelei de alimentare cu apă si 
canalizare în satul Sercaia prin Programul National de Dezvoltare Locala, subprogramul 
„Modernizarea satului romanesc”, domeniul specific « realizarea / extinderea / reabilitarea / 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei», ceea ce va conduce la 
rezolvarea integrală a alimentarii cu apa din satul Sercaia, lucrarile prevazute fiind urmatoarele: 

- Extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Sercaia, in lungime de 5083 m, PEHD 
100, PN 10, din care: Dn 110 mm, ml 556; Dn 90 mm, ml 28; Dn 75 mm, ml 112; Dn 
63 mm, ml 3113; Dn 50 mm, ml 844; Dn 32 mm, ml 430, camine pe retea: 48 buc, 
vane ingropate: 12 buc. 

- 5 hidranți de incendiu 
- Bransamente de apa in numar de 173 buc. Conductele bransamentelor vor fi din PEHD 

100, PN 10, Dn 32 mm. 
 

Localitatea Vad 
Comuna Sercaia are in derulare un proiect pentru realizarea infrastructuarii de apa/apa uzata in 
satul Vad finantat prin instrumentul financiar PNDR 2014-2020 – Submasura 7.2 – “Investitii in 
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” si are o durata de realizare de 24 
luni.  
Din punct de vedere tehnic, componenta investitionala presupune: 
• Sursa de apa : subteranul freatic de adancime, exploatat prin intermediul unui front de 
captare alcatuit din doua puturi forate la adancimea de 70 m echipate cu pompe submersibile; 
puturile vor fi amplasate la o distanta de 150 m unul fata de celalalt, în estul satului Șercaia, lângă 
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DN1 si se apreciaza ca vor asigura cerinta de apa la captare Qscaptare = 167,04 mc/zi (6,96 mc/h, 
respectiv 1,933 l/s).  
De la foraje apa este pompată prin intermediul pompelor submersibile către un cămin de vane C1 
unde cele două conducte se unesc iar apa va fi transportată până la gospodăria de apă.  
Lungimile conductelor de aducțiune foraj-cămin C1: 
 - foraj F1-cămin C1: conductă PEHD 80, PN10, DN=75 mm, L=20 m 
 - foraj F2-cămin C1: conductă PEHD 80, PN10, DN=75 mm, L=165 m 
• Conducta de aducțiune apă brută (de la foraje la gospodăria de apă Șercaia) 
De la căminul C1, apa brută este transportată prin intermediul unei conducte L=1185 m (inclusiv 
subtraversarea).din PEHD 80, PN10, DN 75 la stația de tratare din cadrul gospodăriei de apă 
existente în Șercaia. Pe traseul conductei se va realiza o subtraversare a drumului național DN1 cu 
o lungime de 24 m, PEHD, PN10, DN 75. 
• Instalatia de tratare a apei : sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu injectie in 
conducta comuna de aductiune care alimenteaza rezervorul de inmagazinare si instalatie de 
dezinfectie cu UV, la iesirea din rezervor, inainte de a fi distribuita catre consumatori. 
• Rezervorul de compensare a consumurilor orare: rezervor metalic suprateran, cu V=150 
mc, care are dubu rol: de compensare a debitelor orare si stocare a rezervei intangibile in 
eventualitatea unui incendiu. Din rezervor apa este transportată gravitațional către căminul care 
adăpostește stația de pompare existentă din cadrul gospodăriei de apă, printr-o conductă PEHD 
80, PN10, DN 90, L=30 m. 
• Zona de protectie sanitara cu regim sever va fi imprejmuita, intraga suprafata fiind 
acoperita cu iarba, dupa cum urmeaza: 
- pe o suprafata S= 400 mp (20x20 m) in jurul frontului de captare de apa din subteran F1; 
- pe o suprafata S= 400 mp (20x20 m) in jurul frontului de captare de apa din subteran F2; 
- perimetrul aferent gospodăriei de apă pe care sunt amplasate statia de tratare a apei, casa 
vanelor, rezervorul de compensare a consumurilor orare, instalatiile de tratare a apei cu hipoclorit 
si cu lumina ultravioleta, instalatiile de masura a volumelor de apa prelevate, containerul metalic 
dotat cu instalatie electrica  pentru depanare si asistenta tehnica, instalatii electrice put, instalatii 
electrice sisteme tratare apa, iluminat perimetral si instalatii hidrotehnice puturi, camin PSI vor fi 
amplasate în interiorul zonei de protecție existente a gospodăriei de apă din satul Șercaia.  
• Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate:  Cele doua foraje sunt prevazute cu 
cate un debitmeru pentru contorizarea cantitatilor de apa prelevate din subteran. De asemenea, 
instalatia de distributie este prevazuta cu un camin echipat cu debitmetru.  
• Retele de aductiune si distributie a apei, in lungime totala de L=10.145 m, din care: 
conductele de aductiune vor avea o lungime totala de L= 4.785 m, iar reteaua de distributie sat 
Vad, L=5.360 m;  
Rețeaua de aducțiune apa brută este prevăzută cu o subtraversare DN1 în foraj orizontal dirijat, 
L=24 m, Dn=75 mm 
Rețeaua de aducțiune tratata subtraverseaza CF în foraj orizontal L=20 m, Dn 110 mm. 
Reteaua de distribuție este prevazuta cu 17 camine de vane, noduri, 8 camine de golire, 9 camine 
subtraversare, 8 camine de aerisire, o vana de golire la subtraversarea paraului Sercaia si 2 vane 
de izolare; 1 subtraversare DN 73A, PEHD, tub de protectie metalic, L=14 m, De=110 mm; 1 
subratraversare prin foraj orizontal dirijat a paraului Sercaia, conducta de protecție din oțel L=70 
m, Dn=110 mm; 1 subtraversare prin foraj orizontal dirijat a drumului local DS 908, în conductă de 
protecție din oțel, L=10 m și DN 110 mm; o subtraversare prin foraj orizontal dirijat a drumului 
local DS 907, în conductă de protecție din oțel, L=11 m și DN 110 mm; 4 cișmele stradale; 24 
hidranți stradali DN 80; 330 branșamente. 
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Masuri prioritare 

Respectarea zonelor/perimetrelor de protectle sanitara a resurselor de apa potabila conform 
prevederilor RLU 

Majorarea debitelor la tratare – captare:  foraj în satul Șercaia; 

Finalizarea lucrarilor de executie pentru alimentarea cu apa a satului Vad si extinderea 
infrastructurii de apa in satul Sercaia 

Introducerea rețelelor de distribuție și canalizare pe strada Prundului în localitatea Vad 

Stații de tratare: suplimentarea instalațiilor de clorinare pe rețelele de distribuție 

 

3.3.3.3  Canalizarea 

Se va respecta Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 privind distanta de protectie sanitara in 
jurul  statiei de epurare – 300 m. 
Apele meteorice vor fi evacuate natural prin lucrari de sistematizare verticala la rigolele drumurilor, 
care vor deversa in paraurile limitrofe localitatilor. 
 
Reteaua de canalizare  
Sistemul de canalizare a fost proiectat pentru a deservi 100% populatia comunei,  respectiv 2822 
locuitori.  

COMPONENTA SCURTA DESCRIERE 

Sistem de canalizare 

Șercaia: L=6333 m, PVC Dn 50-110 mm (autorizaţie de funcționare AGA 

nr. 48/2018) 

L=6441 m, PVC Dn 200 mm (extinderi, în execuție) 

Hălmeag: L=6074 m, PVC Dn 200-250 mm (finalizat, în curs de autorizare) 

Vad: L=7745,5 m, PVC Dn 200-250 mm (în execuție) 

Apa meteorica N/A 

Statii de pompare ape 

uzate 

Șercaia:  

3 SP (autorizaţie de funcționare AGA nr. 48/2018) 

6 SP (extinderi, în execuție) 

Hălmeag 4 SP (finalizat, în curs de autorizare) 

Vad 3 SP (în execuție) 

Statie de epurare 

Șercaia: Stația de epurare mecano-chimico-biologică cu capacitate 2000 l.e 
și Q zi max= 437,4 mc/zi. 

Hălmeag: Stația de epurare mecano-chimico-biologică cu capacitate 650 l.e 
și Q zi max= 76,86 mc/zi (finalizat, în curs de autorizare). 

 

 
Canalizare ape uzate menajere - propuneri  

 
Localitatea Sercaia 
Prin proiectul aflat in executie a lucrarilor de extindere a retelei de alimentare cu apă si 
canalizare în satul Sercaia finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala, subprogramul 
„Modernizarea satului romanesc”, se va asigura deservirea intregii  populatii a satului si colectarea 
integrala a apelor uzate din satul Sercaia, lucrarile prevazute fiind urmatoarele: 
- Extinderea retelei de canalizare in satul Sercaia, rezultand 6727 m de canalizare cu Dn 200 m, 
din PVC – SN 4, camine pe retea: 160 buc. 
- Racorduri de canalizare: 173 buc. Racordurile vor fi din PVC – SN 4 si Dn 160 mm. 
- Statii de pompare ape uzate menajere pentru extinderile de retea de canalizare: 6 bucati. 
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Localitatea Vad 
Prin proiectul pentru realizarea infrastructuarii de apa/apa uzata in satul Vad finantat prin 
instrumentul financiar PNDR 2014-2020 – Submasura 7.2 – “Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica” se va realiza sistemul de canalizare in satul Vad, comuna 
Sercaia, in lungime totala de 8552 m, dupa cum urmeaza: 
- Colector general pe DN 73 A (DS 902), pe ambele laturi ale drumului, in interiorul satului, 
polietilena riflata, L=1053 m, Dn 250 mm; 
- Colectoare secundare pe strazile:  
o DS 908: polietilena riflata, L= 294 m, Dn 200 mm, de-o parte și de alta a străzii  
o DS 907: polietilena riflata, L= 118 m, Dn 250 mm, in axul strazii 
o DS 662: polietilena riflata, L= 103 m, Dn 250 mm, in axul strazii 
o DS 901: polietilena riflata, L= 126 m, Dn 200 mm, in axul strazii 
o DS 793: polietilena riflata, L= 235 m, Dn 250 mm, in axul strazii 
o DS 780: polietilena riflata, L= 219 m, Dn 250 mm, in axul strazii 
o DS 373: polietilena riflata, L= 120 m, Dn 250 mm, in axul strazii 
o DS 905: polietilena riflata, L= 622 m, Dn 250 mm, de-o parte și de alta a străzii 
o str Prundului: polietilena riflata, L= 123 m, Dn 250 mm, în ampriza drumului 
o DS 701: polietilena riflata, L= 56 m, Dn 200 mm, in axul strazii 
o DS 903: polietilena riflata, L= 504 m, Dn 250 mm, in axul strazii 
o DS 904: polietilena riflata, L= 215 m, Dn 200 mm, in axul strazii 
o DS 508: polietilena riflata, L= 397 m, Dn 200 mm, de-o parte și de alta a străzii 
 
- Refulari: 3034 m, din care: l=139 m Dn=75 mm și L=2895 m, Dn=110 mm 
Lucrari care se vor realiza pe traseul sistemului de canalizare din satul Vad: 
- 97 camine de vizitare, din beton prefabricate, cu diametrul de 1000 mm; 
- 1 cămin de disipare a energiei pe rețeaua de transport ape uzate 
- 4 cămine de curățare pe rețeaua de transport ape uzate 
- 2 cămine subtraversare (cămine de sectorizare) pe conducta de refulare de la SPAU3 ape uzate 
- 2 subtraversări prin foraj orizontal DN 73A, L=10 m, L=12 m, PE riflata Dn 250, in tub de 
protectie OL 400; 
- 1 subtraversări prin foraj orizontal DS907, L=10 m, PE riflata Dn 250, in tub de protectie OL 400; 
- 1 subtraversări prin foraj orizontal DS908, L=15 m, PE riflata Dn 250, in tub de protectie OL 400; 
- 1 subtraversare cu foraj orizontal CF, L=20 m, PEHD Dn 110, in tub de protectie OL 209; 
- 1 subtraversare cu foraj dirijat a paraului Sercaia, L=70 m, PEHD, Dn 75 (De80); 
- 330 racorduri individuale, camine Dn 400, din polietilena si conducta de racord de Dn 160, 
lungime medie/bucata=5 m; 
- conducte de racord multiplu 1276 m, din care L=607 m Dn=160 mm și L=669 m, Dn 200 mm. 
- 3 statii de pompare ape uzate menajere, cu 1A+1R pompe, prefabricate din polietilena. 
 

 

Masuri prioritare 

- Finalizarea lucrarilor de canalizare in satele Vad si Sercaia; 

- Asigurarea colectarii apelor uzate pentru toti locuitorii comunei 

- Asigurarea epurarii apelor uzate din punct de vedere cantitativ si calitativ in concordanta cu 
alimentarea cu apa 

- Pentru obiectivele si gospodariile situate in afara intravilanului care nu pot fi racordate la 
sistemele de canalizare existente, indepartarea apelor uzate menajere se va face prin fose 
septice vidanjabile, executate cf. normelor in vigoare, amplasate la cel putin 10 m de cea 
mai apropiata locuinta. 
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3.3.3.4  Alimentarea cu energie electrica 

Existent 

Necesarul de energie elecrică al comunei este preluat din sistemul electric național. 
Transportul cǎtre consumatori este asigurat printr-o rețea alcatuită din: 

- magistrala de transport la 400KV; 

- linii de rețele de distribuție la 110KV; 

- linii electrice de medie tensiune care asigură legatura între surse și consumatori, 

prin intermediul stațiilor de transformare. 

Gestiunea energiei electrice până la consumatori este asigurată de Electrica SA. 
Localitatea beneficiază de instalații de distribuție a energiei electrice în proportie de 95%. 
Conform informațiilor furnizate de reprezentanții primariei Șercaia sunt cca 5% gospodării 
care necesită racordare, acestea fiind situate în zone de locuințe nou construite. 
Iluminatul public este asigurat de administrația publică locală.  
Sistemului de iluminat  a fost modernizat și s-au înlocuit lămpile clasice cu corpuri de 
iluminat tip LED. 
Sunt necesare lucrari pentru iluminatul arhitectural, ornamental și ornamental - festiv, 
adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin 
sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau 
religioase. 
Promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime prin 
reducerea consumurilor specifice ca urmare a utilizării unor corpuri de iluminat 
performante, a unor echipamente specializate care să asigure un iluminat public de 
calitate și performant pentru clădiriile administrative. 
 
Propunere de dezvoltare – Alimentare cu energie electrica 
Pentru localitatile comunei Sercaia actuala retea de alimentare cu energie electrica este suficient 
dimensionata. 
Datorita extinderii intravilanului, a cresterii in viitor a numarului de locuinte, de obiective social-
administrative, economice si comerciale, se poate aprecia o crestere a consumului de energie 
electrica la nivelul comunei.  
Pentru alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori, se propun extinderi ale retelei de 
joasa tensiune LEA 0.4 KV in constructie subterana si se vor avea in vedere urmatoarele criterii: 
- Alimentarea cu energie electrica trebuie sa corespunda nivelurilor de exigenta impuse de 
normativele tehnice in vigoare; 
- Toate circuitele principale vor fi trifazate; 
- Derivatiile vor putea fi, numai in mod exceptional, mono sau bifazate; 
- Alimentarea retelei de iluminat particular si utilizari casnice se recomanda a se face prin 2-4 
plecari, iar cea a retelei de iluminat public prin 1-3 plecari;  
- Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stalpi. Acestea se vor amplasa la distante 
aproximativ egale, cat mai in centrul de greutate al consumatorilor si in apropierea consumatorilor 
importanti; 
- Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera incarcari uniform 
distribuite. Valorile nivelelor de iluminare sunt in functie de categoria cailor de circulatie: drumuri 
comunale, satesti; 
- Calculul sectiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat public, 
iluminat particular si utilizatori casnici, in situatiile cand functioneaza cu conductorul de nul comun. 
Solutia de racord la reteaua electrica se va stabili de catre proiectantii de specialitate conform 
prescriptiilor in vigoare PE 132 si PE 136.  
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In vederea executarii viitoarelor constructii, beneficiarul lucrarilor va solicita eliberari de 
amplasament in baza legii nr. 13/2007. Costurile lucrarilor vor fi suportate de beneficiar care va 
pune la dispozitie si viitoarele terenuri pentru eliberari de amplasament.  

 

Masuri prioritare 

Bransarea la reteaua electrica a constructiilor neelectrificate si a noilor constructii; 

Electrificarea zonelor deficitare si cresterea gradului de siguranta in exploatare; 

Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public in comuna Sercaia si satele apartinatoare;  

Refacerea traseelor degradate si inlocuirea stalpilor de lemn (unde au mai ramas) cu cei de 
beton; 

Extinderea retelei de joasa tensiune in zonele de extindere a intravilanului; 

Inlocuirea posturilor de transformare defecte. 

Pozarea in subteran a retelelor de alimentare cu energie electrica  LEA actualmente pozate 
aerian. 

Extinderea iluminatului decorativ al cladirilor monumentelor reprezentative 

Respectarea zonelor de protectie/sigurata LEA conform prevederilor RLU, 

Solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente 

3.3.3.5  Telefonia  

Existent 
În comuna Șercaia există rețea de telefonie fixa, telefonie mobila și reteaua de televiziune prin 
cablu și internet. 
Presa scrisa este reprezentata de publicatiile “Buna ziua Fagaras”, “Fagarasul Tau”, “Monitorul de 
Fagaras”. 
Presa audio este reprezentata de “Radio Fagaras” care, zilnic, difuzeaza stiri si informatii din viata 
economico-sociala si culturala a judetului. 
Televiziunea locala este reprezentata de DIGI si Televiziune Fagaras, prin care Administratia locala 
poate transmite anunturi de interes local. 
Serviciile de internet sunt asigurate prin fibra optica de catre Digi. 
Antenele Orange si Vodafone sunt amplasate la iesirea din Sercaia spre Parau, iar cele doua 
antene Digi sunt amplasate una in Vad in zona grajdurilor si una in Sercaia spre Parau in zona 
statiei de combustibil. 
Sediul poștei se află în localitatea Şercaia, unde sunt aduse presa și corespondența cu un 
autovehiculul special de poștă. De aici sunt distribuite de factori poștali în satele aparținătoare. 
 
Propunere de dezvoltare - Telefonie 
 

Masuri prioritare 

Pozarea subterana a retelelor de comunicatii aeriene, existente si propuse. Pentru zonele de 
urbanizare, aceasta masura este specificata in Regulamentul Local de urbanism;  

Extinderea/moderenizare a retelei de comunicatii pentru zonele de urbanizare, detalierea 
acesteia urmand sa fie detaliata la nivel de PUZ si PUD. 

Modernizarea si extinderea retelei de cabluri de fibra optica pentru asigurarea unei calitati 

superioare a serviciilor de comunicatii 

Înfiintarea punctelor de acces public la internet 

Extinderea retelei de cabluri din fibra optica pentru asigurarea unei calitati superioare a 
serviciilor de comunicatii in comuna si satele apartinatoare; 

Diversificarea serviciilor de comunicare (telefonie, internet, ISDN etc.) in Sercaia si in satele 
apartinatoare. 
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3.3.3.6  Alimentarea cu gaze naturale 

Existent 
În comuna Şercaia, accesul la rețeaua de distribuție a gazelor naturale este disponibil în două 
dintre cele trei sate ale comunei, respectiv în satele Şercaia și Vad. Localitatea Hălmeag nu este 
alimentata cu gaze naturale, iar încălzirea locuințelor se face cu combustibil solid (lemne). 
Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale era în anul 2017 de 15,9 km, în 
creștere cu 37,1% față de anul 2008, an în care aceasta avea 11,6km. 
S-a reusit alimentarea cu energie termica  cu centrale individuale la urmatoarele obiective: 
Primaria comunei, Scoala din Sercaia, Centrul medical din Sercaia, gradinita din Sercaia, camin 
cultueal Vad si Sercaia.  
 
Propunere de dezvoltare – alimentare cu gaze naturale 
 

Masuri prioritare 

Racordarea localitatii Hălmeag la magistrala de gaz   

Utilizarea soluţiilor neconvenționale de producerea energiei termice sau electrice 
(energie eoliană, solară, pompe de căldură etc) 

 

3.3.3.7  Gospodaria comunala 

Existent 
Comuna Sercaia face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Salub“ alaturi de 
comunele: Comana, Parau, Sinca Noua, Sinca şi Mandra, unitati administrativ-teritoriale cu care a 
implementat prin programul Phare CES 2005 un sistem de colectare selectiva a deseurilor pe 
sistem din poarta în poarta pentru colectarea pe 3 fracţiuni: biodegradabil, hârtie / carton, PET. 
Prin intermediul acestui sistem se colecteaza cca. 6-8 t/zi si se acopera cca. 16.400 locuitori.  
 
De asemenea, Comuna Sercaia face parte din ADI organizat pentru implementarea proiectului de 
sistem de management integrat al deseurilor in judetul Brasov. 
Conform Master Plan – Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Brasov, sistemul de 
colectare dezvoltat prin proiectul Phare va fi inclus în sistemul integrat de gestionare a deseurilor 
din judet, Zona 2 Făgăraș. 
Colectarea deseurilor se va face  selectiv, conform Directivei cadru 2008/98/CE, respectiv conform 
prevederilor HG 247/2011. 
Colectarea deseurilor din sticla se va face prin aport voluntar, in pubele/containere amplasate in 
trei puncte de colectare, cate unul in fiecare sat apartinator comunei, locatiile urmand sa fie 
stabilite in cadrul studiilor de oportunitate, de comun acord cu autoritatea locala.  
Deşeurile generate în zona 2 vor fi transferate la statia de transfer şi sortare Fagaras. Reciclabilele 
colectate separat vor intra în staţia de sortare pentru a fi valorificate. Fracţiunile valorificate vor 
include hârtie/carton, PET, alte materiale plastice, metale feroase şi neferoase, lemn şi sticlă. 
Capacitatea staţiei de sortare va fi de cca. 24.700 t/an. 
Reziduurile rezultate în urma operaţiilor din staţia de sortare vor fi eliminate în depozitul central din 
Sacele. 
Fracţia umedă va fi tratată în stația de tratare mecano-biologică cu capacitate 17.000 t/an.  
Statia de sortare si stația mecano-biologica Fagaras vor fi prevazute cu spaţii speciale pentru  
Pe teritoriul comunei va fi promovată in continuare compostarea în gospodăriile individuale. 
 
Actualmente în comuna Şercaia funcționează un sistem de gestionare a deșeurilor municipale 
implementat printr-un proiect PHARE în anul 2008. Scopul proiectul a fost dezvoltarea colectării 
selective și recuperarea unor cantități mici de materiale reciclabile. Proiectul va fi integrat în 
sistemul județean de gestionare a deșeurilor în perioada 2014-2020, în special în ceea ce privește 
utilizarea echipamentelor de colectare.  
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Sistemul actual de management integrat al deșeurilor constă în principal din prevenirea generării 
de deșeuri, colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor municipale, tratarea deșeurilor agricole 
și se referă la:  
Prevenirea generării de deșeuri implică: 
- Promovarea compostării individuale; 
- Creșterea gradului de conștientizare a populației – acțiuni specifice prin școli; 
- Impunerea de tarife generatorilor de deșeuri: instituții, agenți economici, etc.);  
- Implementarea unei politici tarifare legată direct de ceea ce generează fiecare cetățean (de ex: 
taxa per kg sau sac de deșeuri produse, etc.).  
Colectarea deșeurilor se face selectiv, la sursă, pe două fracții: biodegradabile și reciclabile. 
Transportul deșeurilor se face cu echipamentele de colectare ale operatorului care prestează 
serviciul, respectiv SC COMPREST SA. 
Tratarea deșeurilor se face pentru gunoiul de grajd, pentru care s-a construit o platformă de 
compostare pentru deșeurile vegetale și animaliere. 
Eliminarea deșeurilor se face la Depozitul Ecologic Zonal FIN-ECO, Săcele, jud.Brașov. 
Începând cu anul 2009, conform termenului de sistare stabilit prin HG nr. 349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor), a încetat funcționarea și au fost ecologizate toate depozitele de deșeuri 
neconforme de pe teritoriul comunei Şercaia.  
Colectarea deșeurilor, s-a făcut printr-un operator specializat, Serviciul Local de Salubrizare 
Şercaia, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al comunei 
Șercaia, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de salubrizare al 
comunei Șercaia. Serviciul a fost înființat prin HCL nr. 37/23.09.2018. Datorită faptului că serviciul 
nu a obținut licența de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale contractul 
a fost suspendat prin HCL nr. 30/2019. 
Actualmente serviciul este prestat de SC COMPREST SA în baza contractului de prestări servicii 
publice de salubrizare nr. 2709/17.05.2019. 
Pe teritoriul comunei Şercaia există în funcțiune un punct de colectare al DEE: SC Rian Consult 
SRL, pe strada Oltului, lângă Cimitirul Evanghelic. 
 
Propunere de dezvoltare – Gospodaria comunala 

Masuri prioritare 

Modernizarea si completarea infrastructurii de colectare a deseurilor; 

Colectarea selectiva a deseurilor municipale 

Construirea unei platforme de depozitare a deseurilor din agricultura in satele Vad si 
Halmeg 

Identificarea unui teren in domeniul public pentru depozitarea controlata a deseurilor din 
constructii si demolari. 

 
Piete agroalimentare  

Masuri prioritare 

Înfiintarea cate unei piete in fiecare sat apartinator 

Studierea posibilitatii de amplasare unui supermarket de marime medie in satul Sercaia 

 
Cimitire  
Pe teritoriul administrativ al comunei se gasesc: 
 - 2 cimitire umane in localitatea Sercaia, unul ortodox si unul evanghelic; 
 - 1 cimitir in localitatea Vad,  
 - 2 cimitire in localitatea Halmeag, unul ortodox si unul evanghelic. 
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Este necesar a se avea in vedere retinerea unor suprafete limitrofe in cazul extinderii cimitirelor, cu 
respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de protectie sanitara (50 m fata de zonele 
locuite) a cimitirelor. 
 
Pe plansa de reglementari aferenta PUG sunt marcate zonele de protectie igienico-sanitara de 50 
m a cimitirelor existente. 
Transport public 
 

Masuri prioritare 

Infiintarea retelei de trasport public intre satele apartinatoare si achizitionarea de vehicule 
alimentate de combustibili “verzi”  

Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier urban si  acoperirea tuturor statiilor de autobuz 

Asigurarea facilitatilor pentru persoanele cu dizabilitati 

 

3.3.4  RISCURILE NATURALE 

3.3.4.1 Risc seismic 

Conform Anexei 3 din legea 575/2001 – judetul Brasov se incadreza in gradul VII de intensitate 
seismica exprimata in grade MSK. 
In conformitae cu „Codul de proiectare seismica P.100-1/2013”, regiunea este caracterizata  prin 
parametrii ag= 0,20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100  ani, cu 
perioada de colt (control) Tc=0,70.  
 

3.3.4.2 Riscul de inundatii  

Existent  
Conform Legea 575/2001 PATN – Sectiunea a V-a - zone de risc natural, comuna Sercaia se află în 
zona cu risc de inundatii pe cursuri de apa. 
 
Zone supuse periodic inundatiilor (conform PATJ-Brasov) 
Sunt determinate de revarsarea cursurilor de apa - Oltul si afluentii sai pe dreapta (Aita, Baraolt, 
Varghis, Homorod, Felmer, Rodbav etc.) si de stanga (Tărlung, Ghimbav, Bârsa, Șercaia, Sebeș, 
Viștea) si de viituri.  
Teritoriile supuse cel mai frecvent inundatiilor sunt : Brasov, Sacele, Budila, Poiana Marului, Racos, 
Tarlungeni, Soars, Zarnesti, Bunesti, Teliu, Hoghiz, Ungra, Comana, Parau, Sercaia, Mandra, 
Vama Buzaului, Predeal.  
Pentru remedierea lor s-au executat unele lucrari: pentru combaterea revarsarilor de cursuri de 
ape – baraje de retentie aluviuni, diguri si pentru combaterea viiturilor – ziduri de sprijin si praguri. 
Au fost executate ample lucrari de regularizare si indiguire la o serie de afluenti ai r. Olt : 
Ghimbasel, Vulcanita, Hamaradia, Barsa, Homorodul Mare, Valea Mare, Felmerul, etc. Aceste 
lucrari sunt corelate cu lucrari de desecare in luncile cu exces de umiditate si cu lucrari 
antierozionale pe versanti .  
Pentru viitor sunt necesare fonduri pentru lucrarile intretinerea lucrarilor mentionate si pentru cele 
noi. 
Pericolul inundatiilor este datorat situarii in bazinul hidrografic al raului Olt cu o serie de afluenti 
importanti. Suprafata inundabila pe teritoriul comunei Sercaia este de 120,ha. In perioada cand 
sunt ploi abundente iar debitul apelor creste semnificativ, se produc  importante eroziuni de 
maluri. In acest sens sunt necesare amenajari hidrotehnice si lucrari de corectie si aparari de mal. 
Categoriile de degradari care afecteaza solurile judetului sunt : soluri erodate – 38.000 ha, din care 
27.000 ha afectate de alunecari; soluri cu pericol de eroziune – 282.000 ha din care 97.000 ha 
sunt terenuri agricole; soluri aluviale – 56.000 ha; soluri acide – 94.000 ha. Avand in vedere ca 
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suprafata arabila reprezinta 22% din total suprafata funciara, pe teritoriul judetului s-au executat 
lucrari de imbunatatire a potentialului productiv : irigatii, desecari (Harman– Prejmer, Bod, Crisbal, 
Barsa – Vulcanita, Vladeni – Dumbravita – Feldioara, Olt – Sanpetru – Apata, Homorodu Mare, 
Venetia – Sercaia, Sercaia – Mandra, Terasa Fagaras, Netotu – Breaza, Breaza – Sambata, 
Sambata – Vistea, Vistea – Ucea), combaterea eroziunii solului (Varghis – Augustin, Etalon – 
Apata, Sanpetru –Apata, Tarlung, Hartibaciu super., Luta – Harseni, Venetia – Sercaia, Sona – 
Halmeag, Sercaia – Mandra, Ticus – 
 
Conform Raportului privind starea mediului în județul Brasov pentru anul 2018, la capitolul II Apa 
se precizeaza ca în anul 2011 s-au înregistrat 2 evenimente produse de inundații ca urmare a a 
debitului de viitură pe râul Olt, a precipitațiilor, una dintre comunele afectate fiind Șercaia: 
 Numărul evenimentelor produse de inundații şi zonele în care s-au produs la nivelul judeţului în 
perioada 2011-2018  
Anul Nr. evenimente înregistrate Zonele unde s-au produs acestea 

2011 S-au înregistrat 2 evenimente în perioada 16 - 
17.05.2011 și 10 - 15.06.2011 ca urmare a debitului 

de viitură pe râul Olt, a precipitațiilor în aversă care au 
condus la scurgeri de pe versanți cu antrenare material 

aluvionar, revărsare pârâu Ucea și Viștea.  
Au fost afectate urmăroarele obiective: 400 gospodării, 

rețea distribuție gaze naturale, 0,6 km drum forestier, 3 

poduri (DJ 102, DP1, drum exploatare), 0,9 km drum și 
DP1 distrus, 2 km eroziuni mal, 9 km drum comunal 2 

podețe, 55 subsoluri inundate  
 

9 localități afectate: Municipiul 
Săcele, comuna Şercaia, 

comuna Ucea, comuna Viștea, 
comuna Moieciu 

2018 S-au înregistrat 3 evenimente ca urmare a viiturilor 
rapide, a precipitațiilor în aversă care au condus la 

scurgeri de pe versanți. Perioadele producerii 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost:  

- 13-19.03.2018 când au fost afectate 0,2 km 
drumuri naţionale, 2,37 km drumuri judeţene, 7,831 km 

drumuri comunale, 0,154 km străzi, 19 pod/podeţe, 

5,921 km construcţii hidrotehnice, 689,03 ha teren 
agricol, 144 de animale  

 
28.06-05.07.2018 când au fost afectate 16,68 km drumuri 

comunale 17,11 km drumuri judeţene, 42,63 km străzi, 46 

pod/podeţe, 20,208 km construcţii 
hidrotehnice/eroziuni/surpări mal, 387 de locuinţe, 347 

anexe gospodăreşti, 709,8 ha teren agricol, 2700 ha 
păşuni/fâneţe, 108 de animale 

35 localităţi afectate din 22 UAT: 
municipiul Braşov, municipiul 

Săcele, oraş Zărneşti, comuna 
Augustin, comuna Bod, comuna 

Caţa, comuna Comăna, comuna 
Dumbrăviţa, comuna Feldioara, 

comuna Homorod, comuna 

Hoghiz, comuna Măieruş, comuna 
Mândra, comuna Poiana Mărului, 

comuna Şercaia, comuna Şinca 
Nouă, comuna Teliu, comuna 

Voila, comuna Vama Buzăului 

45 localităţi afectate din 29 UAT: 
municipiul Braşov, municipiul 

Săcele, oraşul Predeal, oraşul 

Râşnov, oraşul Zărneşti, comuna 
Augustin, comuna Bod, comuna 

Bran, comuna Beclean, comuna 
Budila, comuna Comana, comuna 

Cristian, comuna Dumbrăviţa, 
comuna Hârseni, comuna Hărman, 

comuna Hoghiz, comuna Măieruş 

comuna Mândra, comuna Poiana 
Mărului, comuna Prejmer, comuna 

Racoş, comuna Şercaia, comuna 
Teliu, comuna Tărlungeni, comuna 

Ungra, comuna Vulcan, comuna 

Vama Buzăului 
Sursa: Raportului privind starea mediului în județul Brasov, 2018  

 
 
 
 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

50 

 

Propuneri de dezvoltare 
 
Avand in vedere faptul ca zona se gaseste intr-o arie geografica cu un nivel ridicat al precipiatiilor 
cumulat cu fenomenul de topire al zapezilor, exista un risc marit de producere a inundatiilor, fapt 
ce impune masuri de protectie prin: 
 
Masuri prioritare 

- Praguri de fund pe Sercaia/Sinca pe teritoriul administrativ al comunei, cu prioritate la podul de fier 

- lucrari de decolmatare si regularizare  pe raurile Șercaia/Sinca si Olt. 

- lucrari de indiguiri si consolidari de maluri in lunca raului Olt la tigani 

- interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor vailor din zona pentru executarea unor constructii, 

depozitarea de materiale de constructii, rumegus sau resturi menajere. Trebuie avut in vedere ca in caz 
de viitura, asemenea lucrari pot avea un impact distructiv asupra habitatului uman din zona. 

- utilizarea perdelelor de protectie la malul apei, folosind specii iubitoare de umiditate cum sunt salix si 

populus pentru a se reduce procesul de erodare a malurilor; 

- actiuni de curatare a albiilor vailor, afectate de deversarea resturilor menajere; 

 
NOTA: Se interzice orice tip de constructie in zona inundabila a localitatii Halmeag in 
zona pe Lai. 
 
In ceeace priveste măsurile propuse la nivel județean pentru prevenirea  și diminuarea efectelor 
iunundațiilor, în raportul privind starea mediului în județul Brașov 2018 se precizează: 
 
  Prin Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic 
Olt au fost elaborate scenarii de amenajare la nivelul întregului bazin hidrografic Olt aflat în 
administrarea Administrației Bazinale de Apă Olt, fiind prioritizate măsuri pentru atingerea 
obiectivelor de management al riscului la inundații. Deasemenea, au fost elaborate hărți de hazard 
și de risc la inundații - pentru zonele desemnate ca având un risc potențial semnificativ la inundații 
(conform Directivei 2007/60/CE evaluarea preliminară a riscului la inundații). Pentru realizarea 
hărților de hazard au fost utilizate rezultatele obținute în cadrul Programului național Planul de 
Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor (P.P.P.D.E.I.), bazate pe metode științifice 
avansate de modelare hidraulică, dar și pe rezultatele unor metode simplificate de generare a 
curbelor de inundabilitate, aplicate în zonele neacoperite de P.P.P.D.E.I. Hărțile de hazard la 
inundaţii prezintă extinderea zonei inundate, specifică unor debite cu diferite probabilităţi de 
depăşire. 
 
Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic: 
- actualizarea schemelor directoare de amenajare şi de management, astfel încât să se ia în 
considerare efectele schimbărilor climatice: scăderea disponibilului la sursă, creşterea cerinţei de 
apă; 
- aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate şi calitate; 
- introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor construi, a unor volume 
de rezervă care să se utilizeze doar în situaţii excepţionale sau realizarea unor lacuri de acumulare 
cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în situaţii critice; 
- transferuri inter-bazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în anumite bazine; 
- stabilirea unor obiective privind calitatea apei şi aplicarea unor criterii de calitate a acesteia în 
scopul prevenirii, controlării şi reducerii impactului transfrontalier, coordonarea reglementărilor şi 
emiterii avizelor; 
- îmbunătăţirea tratării apei reziduale şi menajere; 
- armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanţe periculoase în apă; 
- identificarea zonelor cu potenţial de risc la inundaţii, deficit de apă/secetă. 
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Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundaţii: 
- alegerea unor lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor la nivel local destinate unor localităţi şi 
structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor ample, de mari 
dimensiuni; 
- alegerea regularizării cursurilor de apă, încetinirea şi diminuarea inundaţiilor pe măsură ce se 
produc, în locul supraînălţării digurilor existente sau construirii de noi diguri; 
- folosirea celor mai noi metode şi tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor şi efectuarea 
lucrărilor de protecţie în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică; 
- elementele planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii trebuie revizuite periodic şi, dacă este 
cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra 
apariţiei inundaţiilor; 
- creşterea gradului de conştientizare privind riscul de inundaţii în rândul populaţiei expuse, măsuri 
adecvate înainte şi după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și altele 
asemenea; 
- îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a autorităţilor administrației publice locale cu atribuţii în 
managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi 
poluări accidentale. 

3.3.4.3 Riscul alunecarilor de teren (prabusiri) 

Zonele cu alunecari de teren, insumeaza cca. 400 ha, sunt determinate de configuratia ternului, 
conditiile climatice (precipitatii), procesele geomorfologice si procesele antropice (incarcarea 
suplimentara a terenului cu constructii, realizarea de cariere pentru extragerea de materiale de 
constructii) si necesita masuri de remediere (modificarea configuratiei geometrice, drenaje).  
Zonele cele mai afectate de alunecari de teren in judetul Brasov sunt : Bunesti – Crit – Mesendorf 
– Roades – Viscri, Cincu – Teis – Toarcla, Comana de Jos – Comana de Sus – Crihalma, Dumbrava 
– Vladeni, Fundata, Jibert – Dacia – Granari – Lovnic – Valeni, Lisa – Breaza, Maierus – Arini – 
Rodbav – Barcut, Tarlungeni, Ticusu – Ticusu Vechi, Ticusu Nou – Comana, Vama Buzaului, Voila – 
Criscior.  
Ca atare comuna Sercaia nu are zone afectate de alunecari de teren. 
Se vor lua masuri de precautie la realizarea de constructii noi sau intreventii la constructii 
existente, asigurarea scurgerilor pluviale intre constructii, solutii si adancimi de fundare adecvate, 
eventual ziduri de sprijin amonte, drenuri, de la caz la caz. Se impune prezentarea studiului 
geotehnic la orice constructie noua.              
 
Conform PATJ Brașov zona Făgăraș este amplasată în zona pentru care intensitatea seismică este 
VII (exprimată în grade MSK)       

 

3.3.4.5 Factori antropici 

Activitatea antropica, manifestata sub forma defrisarilor de padure, poluarea aerului, apei si a 
solului, a pasunatul excesiv (supra-pasunatul), constructia de drumuri in conditii de panta 
accentuata fara respectarea normele tehnice, constructia de locuinte neautorizate etc., devin 
deseori factori de risc, cu implicatii negative, majore, in viata unor comunitati si microzone. De 
asemenea, depozitarea diferitelor materiale, deseuri de orice fel, resturi vegetale etc., in preajma 
albiilor vailor pot constitui elemente de risc suplimentare, prin deteriorarea calitatii apelor si prin 
efectul de viitura in cazul unor inundatii.                                                                              
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3.3.4.6 Masuri in zonele cu riscuri naturale  

Inundatii 
Avand in vedere faptul ca zona se gaseste intr-o arie geografica cu un nivel ridicat al precipiatiilor 
cumulat cu fenomenul de topire al zapezilor, exista un risc marit de producere a inundatiilor, fapt 
ce impune masuri de protectie prin: 
- praguri de fund pe Sercaia/Sinca pe teritoriul administrativ al comunei, cu prioritate la podul de 
fier 
- lucrari de decolmatare si regularizare  pe  pe raurile Șercaia/Sinca si Olt, 
- lucrari de indiguiri si consolidari de maluri de maluri in lunca raului Olt (la tigani). Plansa – A03. 
- interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor vailor din zona pentru executarea unor constructii, 
depozitarea de materiale de constructii, rumegus sau resturi menajere. Trebuie avut in vedere ca 
in caz de viitura, asemenea lucrari pot avea un impact distructiv asupra habitatului uman din zona, 
- utilizarea perdelelor de protectie la malul apei, folosind specii iubitoare de umiditate cum sunt 
salix si populus pentru a se reduce procesul de erodare a malurilor; 
- actiuni de curatare a albiilor vailor, afectate de deversarea resturilor menajere; 
 
Aparitia inundatiilor nu poate fi evitata, insa ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse 
printr-un proces sistematic care conduce la un sir de masuri si actiuni menite sa contribuie la 
diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundatiilor este usurat de faptul ca 
locul lor de manifestare este predictibil si adesea este posibila o avertizare prealabila, iar in mod 
obisnuit este posibil sa se precizeze si cine si ce va fi afectat de inundatii. 
Principalele activitati ale managementului inundatiilor: 

 
Activitati preventive (de prevenire, de protectie si de pregatire) 
Aceste actiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potentiale generate de 
inundatii prin: 
- evitarea constructiei de locuinte si de obiective sociale, culturale si/sau economice in zonele 
potential inundabile; 
- adaptarea dezvoltarilor viitoare la conditiile de risc la inundatii;  
- promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor  si a terenurilor agricole si silvice; 
- realizarea de masuri structurale de protectie, inclusiv in zona podurilor si podetelor; 
-  realizarea de masuri nestructurale (controlul utilizarii albiilor minore, elaborarea planurilor 
bazinale de reducere a riscului la inundatii si a programelor de masuri; introducerea sistemelor de 
asigurari etc.);  
-  realizarea unor lucrari destinate sa retina si sa intarzie scurgerea apelor de pe versanti, din 
afluentii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau 
prin topirea zapezilor etc. Aceste lucrari pot fi actiuni de impadurire sau reimpadurire a versantilor, 
crearea unor tipuri de invelisuri care sa favorizeze infiltratia si sa reduca scurgerea apelor de pe 
versanti, construirea unor baraje de retinere pe fundul vailor; 
- 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; 
-  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; 
- intretinerea albiilor cursurilor de apa si a vailor torentiale prin ingrijirea vegetatiei de pe maluri, 
prin controlul strict asupra depozitarii gunoaielor si a altor materiale care pot colmata sectiunea de 
scurgere a apei; 
-  implementarea sistemelor de prognoza, avertizare si alarmare pentru cazuri de inundatii; 
-  comunicarea cu populatia si educarea ei in privinta riscului la inundatii. 

 
Activitati de management operativ (managementul situatiilor de urgenta) ce se intreprind in 
timpul desfasurarii fenomenului de inundatii: 
-  detectarea posibilitatii formarii viiturilor si a inundatiilor probabile; 
-  prognozarea evolutiei si propagarii viiturilor in lungul cursurilor de apa; 
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-  avertizarea autoritatilor si a populatiei asupra intinderii, severitatii si a timpului de aparitie al 
inundatiilor; 
- organizarea si actiuni de raspuns ale autoritatilor si ale populatiei pentru situatii de urgenta; 
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judetean pentru interventia 
operativa; 
-  activarea institutiilor operationale, mobilizarea resurselor etc. 
 
Alunecari de teren - nu este cazul 
Comuna Sercaia nu are perimetre cu potential de alunecare de teren conform Anexei 7 din Legea 
575/2001. 
Alunecarile produc importante degradari de terenuri, distrugerea unor cai de comunicatie. 
Societatea omeneasca poate interveni in procesul genezei si evolutiei alunecarilor de teren, cu 
scopul prevenirii, incetinirii sau opririi declansarii acestora. In acest sens se pot delimita doua 
categorii de masuri: preventive si de ameliorare. 
Masurile preventive  
Aceste masuri urmaresc preintampinarea producerii alunecarilor. Dintre acestea mentionam: 
- mentinerea invelisului vegetal pe versantii inclinati;  
- rationalizarea pasunatului sau interzicerea acestuia pe pantele care indica alunecari in pregatire; 
- practicarea araturilor in sensul curbelor de nivel;  
- uscarea argilei prin drenari de suprafata si subterane, prin intermediul carora apa sa fie evacuata 
in afara regiunii cu potential de alunecare; 
- modificarea naturii argilelor, prin injectari cu diferiti lianti. 
Masuri de ameliorare  
Aceste masuri se aplica in situatiile cand alunecarile s-au declansat si actiunea lor trebuie limitata 
sau impiedicata. Ca prima masura se impune captarea surselor de umezire a argilelor (izvoare, 
panze de ape freatice) si dirijarea lor dincolo de perimetrul zonei afectata de alunecari. Printr-o 
astfel de interventie, argilele incep sa se usuce si procesul de alunecare poate fi oprit. Numai dupa 
o asemenea masura urmeaza si amplasarea de ziduri sau diguri din beton, care sa fie montate cu 
o talpa cat mai adanca in sol, concomitent cu impadurirea versantilor si interzicerea pasunatului. 
- Pentru stabilizarea si utilizarea rationala a terenurilor cu alunecari declansate, in diferitele lor 

stadii de evolutie, se vor lua masuri corespunzatoare cauzelor principale si secundare care au 
contribuit la dezvoltarea lor. In prima etapa se va urmari fixarea cornisei si uscarea corpului de 
alunecare. In etapa a II-a se trece la o utilizare complexa a intregului perimetru al alunecarii, cu 
destinatii multiple: pentru agricultura, pasune si faneata, livada si podgorie, padure etc, in functie 
si de zonalitatea fizico-geografica. 

- Pentru ameliorarea stabilitatii versantilor alunecatori se propune efectuarea unor lucrari de 
consolidare biologica prin plantatii silvice de protectie cu specii de arbori si arbusti (salcioara, 
salcam, rachita, macies, etc.), cat si refacerea taluzelor cu pante fortate cu praguri din beton sau 
prefabricate modulate din beton armat, ori praguri din gabioane, apoi inierbarea acestora. 

- Combaterea alunecarilor si luarea in cultura a terenurilor alunecate reprezinta actiuni complexe, 
care prezinta dificultati tehnice si conduc la cheltuieli foarte mari, de aceea trebuie sa se puna un 
accent deosebit pe prevenirea acestui fenomen. 

- Pentru a nu favoriza acumularea apei in sol, araturile pe aceste terenuri trebuie netezite, iar in 
zonele si in anii mai bogati in precipitatii, pe solurile cu un continut mai ridicat in umiditate, 
aratura se poate executa chiar pe linia de cea mai mare panta, din deal in vale. Pe aceste 
terenuri nu se vor executa, pentru combaterea eroziunii, lucrari de retinere a apei (canale, valuri 
de pamant, terase orizontale). 

- Impadurirea terenurilor alunecatoare trebuie privita sub doua aspecte, pe de o parte, speciile 
silvice pot reduce stabilitatea versantilor prin greutatea proprie si prin eforturile generate de vant, 
iar pe de alta parte previn alunecarile prin consumul mare de apa si drenarea in felul acesta a 
solului, prin prevenirea formarii crapaturilor si prin fixarea solului de sistemul radicular. 
Impadurirea terenurilor poate fi inlocuita de plantatii de nuci, care, prin sistemul radicular 
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puternic pivotant si fasciculat, asigura fixarea si drenarea biologica a solului. Plantarea de nuci nu 
exclude folosirea celorlalte masuri de prevenire. 

- O alta masura de prevenire se refera la controlul suprafetelor predispuse alunecarilor pentru a 
depista aparitia unor crapaturi, urmata de astuparea acestora cu pamant bine compactat, 
evitandu-se in felul acesta patrunderea rapida a apelor de suprafata catre stratul alunecator. 
Netezirea, pe terenurile arabile, a formelor de relief existente pe versanti, pentru a asigura 
eliminarea apei din micile depresiuni, contribuie, de asemenea, la prevenirea atat a alunecarilor, 
cat si a reactivarii alunecarilor stabilizate. Netezirea poate fi asociata cu executarea unor santuri 
pentru evacuarea apei din depresiunile inchise, care nu se pot nivela. In afara de aceste masuri 
generale, pe terenurile predispuse alunecarilor, se interzice defrisarea plantatiilor silvice, 
amplasarea de constructii si depozite grele, trasarea de cai de comunicatie, efectuarea de 
sapaturi la piciorul unor versanti amenintati de alunecare.  

In aceste zone se pot autoriza doar constructiile  care au drept scop limitarea   riscurilor naturale. 
Alte categorii de constructii pot fi autorizate doar dupa eliminarea factorilor naturali de risc si cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.  

 
Masuri pentru combaterea eroziunii de maluri 
Eroziunea la baza malurilor favorizeaza prabusirea consolidarilor si apararilor de mal existente, cu 
pericol de prabusire a arborilor in albia minora, si blocarea scurgerii la nivelul podurilor existente. 
Acest blocaj conduce la supra-inaltarea nivelului de curgere a apei, cu pericol de depasire a 
malurilor si inundarea zonelor adiacente raului. Pentru combaterea fenomenului este necesara: 

- curatarea albiilor de resturi vegetale (copaci cazuti, butuci si crengi ramase in urma 
unor taieri nerationale etc.) si deseuri; 

- lucrari de aparare a malurilor prin ziduri de sprijin, plantari de arbori hidrofili cu radacini 
radiculare puternice (arin, rachita, salcie, plop etc.); 

- indiguiri; 
- in cazul eroziunii malurilor se realizeaza perdele forestiere ce urmaresc conturul 

acestora. Prezenta acestora reduce efectul mecanic al valurilor, ameliorand totodata 
peisagistic sectoarele de lunca; 

-   plantarea de arbusti si subarbusti la limita organismului de prabusire format sau incipient care 
prin greutatea lor sa nu provoace prabusirea malurilor. 

 
Masuri pentru combaterea formelor de eroziune torentiale (ravene, rape, ogase): 
Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare o serie de lucrari care sa limiteze dezvoltarea 
organismului torential si in final sa diminueze efectele prin fixarea si colmatarea lui cu vegetatie. 
Se cunoaste faptul ca principalul punct de atac al eroziunii aflat la originea unui organism torential 
este situat in aval de unde se extinde in amonte, antrenand noi suprafete de sol in procesul de 
erodare si in urma proceselor de siroire. 
In lipsa scurgerilor de siroire, eroziunea inceteaza. In acest context se impune: 

- realizarea unor garduri dispuse in semicerc in jurul organismelor torentiale, realizate de 
regula din pari si nuiele de salcie, avand o inaltime mai mare in sectorul central si mai mic la 
margini, 

- plantarea in lungul ravenei si in preajma gardurilor astfel confectionate a unor arbori 
sau arbusti, 

- saparea unor santuri colectoare in amonte de organismul torential care sa preia si sa 
disemineze apele care ataca baza acestuia. 
Toate aceste lucrari cu caracter tehnic si silvic, au drept scop stingerea organismelor torentiale si 
impiedecarea formarii altora noi. Perdelele forestiere realizate in jurul organismelor torentiale 
active preiau si transforma scurgerea prin siroire in scurgere laminara. Pentru a impiedeca 
activarea acestora de surplusul de apa ce „scapa” prin filtrele formate de lucrarile antierozionale 
din amonte, respectiv de perdelele de protectie din proximitate se utilizeaza o serie de amenajari 
precum executia de garnisaje, palisade, fascinaje, cleionaje, praguri si baraje. 
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Un fenomen asemanaror are loc la nivelul drumurilor comunale, vicinale, de acces spre zonele 
inalte. Slaba consolidare si natura stratului litologic permite spalarea suprafetei carosabile si 
tendinte de formare si adancire a unor ogase pe locul de calcare a rotilor mijloacelor de transport. 
Pentru a limita acest fenomen sunt indicate introducerea si fixarea in aceste organisme torentiale 
incipiente a unor tulpini de arbusti puternic ramificati care sa opreasca si sa fixeze solul purtat de 
apa. 
 

3.3.5 POTENTIUALUL ECONOMIC 

 
Domeniul de activitate cu cea mai mare absorție de forță de muncǎ (din punct de vedere al celor 
mai importanți agenți economici) rămâne agricultura, silvicultura și pescuitul, urmată de servicii și 
industrie. 
Industria Comunei Şercaia are la bază unități de prelucrare a lemnului, ateliere de tâmplărie, 
depozite de stocare a materialului lemnos, microintreprinderi de prelucrare și valorificare a 
produselor cerealiere și animaliere, unități de prelucrare a materialelor de construcție, microunități 
de confecționat produse betonate, fabricare nutrețuri concentrate, cercetare.  
Se estimează în continuare, funcționarea la capacitate a unei microîntreprinderi de produse lactate, 
dotată cu tehnologie modernă, a unor întreprinderi de prelucrare a cărnii și preparatelor din carne, 
a unui abator local, dar și a altor unități industriale și comerciale care să absoarbă forța de muncǎ 
disponibilă și calificată de pe piața locală. 
 

Activitate (secţiune CAEN REV 2) 
Număr 

societăți 

Cifra de 
afaceri - 
mii lei - 

Investiţii 
brute - 
mii lei - 

Investiţii 
nete - 

mii lei - 

TOTAL  37 100.908 15.668 3.670 

A. Agricultură, silvicultură şi pescuit 11 95.245 15.253 3.297 

C. Industria prelucrătoare 3 318     

E. Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare a terenurilor 

2 525     

F. Construcţii  2 87     

G. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

5 1.476 65 60 

H. Transport şi depozitare  2 57 4 4 

I. Hoteluri şi restaurante  4 508 164 132 

J. Informaţii şi telecomunicaţii  2 1.594 90 85 

M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 4 604 92 92 

N. Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 

1 445     

Q. Sănătate şi asistenţă socială 1 49     

 
Așa cum reiese din graficul de mai jos, cea mai mare pondere în anul 2016, rămâne tot în 
portofoliul agriculturii, urmat de comerț și turism. 
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Conform  Anuarului statistic Sercaia, activitatile economice principale si cei mai importanti agenti 
economici cu sediul in localitate dupa cifra de afaceri in anul 2016 pot fi observate mai jos:               

                                                 Top 10 agenti economici in 2016 dupa cifra de afaceri  

Denumire agent economic  Domeniul de activitate 

Cifra de 

afaceri - mii 

lei - 

Număr 

salariaţi -

persoane- 

       EUROPIG S.A. Agricultură, silvicultură şi pescuit  57585 235 

SC A.J.T. FARMING SRL  Agricultură, silvicultură şi pescuit  25005 58 

SC REGIA PUBL LOC 

OCOL SILVIC  
Agricultură, silvicultură şi pescuit 10264 82 

SC EQUISOFT SRL Informaţii şi telecomunicaţii  1108 1 

ROSEBIA MON SRL  Agricultură, silvicultură şi pescuit 848 6 

SC RED SCORPIO SRL  Agricultură, silvicultură şi pescuit 732 6 

SAP SERV SRL  Informaţii şi telecomunicaţii 486 5 

S.C. CARACALCOM S.R.L. 
Comerţ cu amănuntul al altor produse 

alimentare, în magazine specializate 
451 3 

SC AGRICULTURE FARM 

SERVICE SRL 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport 
445 27 

S.C.LABCOVET S.R.L.  Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 437 4 

 

Obiective turistice si dotari social culturale, de agrement: 

Arii naturale protejate:  
Pe teritoriul comunei se afla o arie protejata de interes national in suprafata de cca 400 ha, care 
corespunde categoriei IV IUCN – Rezervatie naturala de tip botanic si al carei teritoriu se 
suprapune peste situl de importanta comunitara ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava 
Vadului.   
De asemenea, pe teritoriul comunei sunt zone cuprinse in doua situri Natura 2000 ca parte 
integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania, si anume: 
- 1 sit de protectie speciala avifaunistica (SPA) - ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului  
- 2 situri de importanta comunitara (SCI) - ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava 
Vadului si ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud - Est 
Doua dintre ariile de protectie au administrator/custode (ROSPA 0099: Societatea Progresul Silvic - 
filiala Sibiu, respectiv ROSCI0205: Asociația pentru Educație și Conservarea Naturii Râșnov,) si 
detin Planuri de management. ROSCI 0304 si ROSPA 0098 nu au o structura de administrare si nici 
Plan de management.  



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

57 

 

               
Rezervatii naturale și arii protejate  

Denumire Suprafata 

ha 

Distanță 

km 

Rezervatii naturale   

Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 396  

(conf. Legii5/2000 – 

394,90ha) 

9,5 

Natura 2000   

ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399 9,5 

ROSCI 0303 Hartibaciu Sud – Est  25903 0,25 

ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului 237515 0,25 

 

Monumente istorice:  
In conformitate cu Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - 
Sectiunea a III-a - zone protejate comuna Sercaia este inclusa pe lista UAT cu concentrare foarte 
mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national. 
Lista monumentelor istorice din comuna Sercaia, conform anexei la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 
2.361/2010 Lista Monumentelor istorice din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
anul 178 (XXII), Nr. 670 bis  

 

 
Zone de recreere si agrement 
In satul centru de comuna Sercaia, in zona unde sunt concentrate institutiile principale ale 
comunei, respectiv primaria, caminul cultural, biserica dar si mai multe spatii comerciale,   exista 
un parc amenajat care s-a degradat in timp si care necesita reamenajare.  Satul Halmeag 
este foarte atractiv din punct de vedere turistic mai ales pentru practicarea turismului cultural si 
etnic. Pentru potentarea factorilor de atractivitate si cresterea duratei de sedere a turistilor, sunt 
necesare dotari de cazare si de alimentatie publica. 

 COD LMI DENUMIRE LOCALITATE DATARE 

69 

BV-I-s-B-11278 Situl arheologic de la Hălmeag Sat Hălmeag, 

comuna Șercaia  

70 

BV-I-m-B-11278.01 Așezare romană Sat Hălmeag, 

comuna Șercaia 

sec.II-III p. 
Chr., Epoca 
romana 

71 

BV-I-m-B-11278.02 Așezare dacică Sat Hălmeag, 

comuna Șercaia Latѐne 

72 

BV-I-m-B-11278.03 Așezare Sat Hălmeag, 

comuna Șercaia 

Neolitic, 
Cultura 
Petrești 

652 BV-II-a-A-11713 Ansamblul bisericii reformate Sat Halmeag sec XIII - VI 

653 BV-II-m-A-11713.01 Biserica reformata Sat Halmeag sec XIII - VI 

654 BV-II-m-A-11713.02 
Turn-clopotnita si fragmente ale 
zidului de incinta 

Sat Halmeag sec XIII - VI 

842 BV-II-a-B-11820 Ansamblul casei parohiale evanghelice Sat Sercaia 
sec. XVII – 
XIX 

843 BV-II-m-B-11820.01 Casa parohiala evanghelica Sat Sercaia 
1839 – 
1840 

844 BV-II-m-B-11820.02 Turn-clopotnita Sat Sercaia 1691, 1819 

845 BV-II-m-B-11821 Biserica evanghelica Sat Sercaia 1868 - 1875 
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Spatii verzi 

Comuna Șercaia are ca zona de spatii verzi – sport: 53,50 ha. Pentru comuna Șercaia se considera 
zona de agrement Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului si fasia de teren de-a lungul raului 
Sercaia/Șinca, lunca raului apta pentru a prelua amenajari specifice – marcata pe plansa 01A. 
Suprafata totală de spatii verzi existente și propuse este de 53,50 ha, suprafata pe cap de locuitor 
fiind de 74,36 mp. Beneficiarul nu dispune de cadastrul spatiilor verzi. 
 
 

Activitati agricole 

 
Agricultura reprezintă un domeniu de interes care a înregistrat cea mai mare creștere și în comuna 
Șercaia, domeniu în care, pe lângă faptul că a crescut numărul societăților comerciale a crescut și 
cifra de afaceri de zece ori în 2016 față de 2011 de la 7.573 mii lei la 95.245 mii lei.  

 

 
 
 

Exploatarea terenurilor 
Analiza datelor statistice furnizate de INS prin intermediul Direcției Județene de Statistică Brașov 
privind repartitia terenurilor dupa forma de proprietate arata ca cea mai mare parte din suprafata 
fondului funciar al comunei este in proprietate privata (82,97%), iar diferenta de doar 17,3% este 
in proprietate publica. 
Suprafetele agricole din zona analizata reprezinta 74,89% din totalul suprafetelor, restul fiind 
suprafete neagricole. Repartitia suprafetelor a ramas relativ constanta pe intreaga perioada 
analizata . 
Suprafetele agricole sunt impartite in mai multe categorii:  

• suprafata arabila-4.436 ha  

• suprafata pasuni-1.129 ha 
• suprafata fanete-1.306,5 ha 
 

Ponderea acestora in totalul suprafetei agricole este prezentata mai jos: 
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La rândul ei suprafata neagricola este impartita in : 
• Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera - 1.160,14 ha 
• Suprafata ocupata cu constructii - 156 ha 
• Suprafata cu terenuri degradate si neproductive - 193 ha 
• Suprafata –cai de comunicatii si cai ferate - 180 ha 
• Suprafata cu ape si balti - 207 ha 

 
 
 
Structura productiei vegetale 
Conform datelor furnizate de Primaria Şercaia prin adresa nr. 1469/13.03.2019, în anul 2017, 
suprafața totală arabilă era de 4.536 ha, 57,74% fiind cultivată de către persoane juridice, iar 
diferența de 42,26% de către persoane fizice. 
Suprafața totală cultivată cu cereale pentru boabe a fost în 2017 de 1.746,01 ha. Cea mai mare 
suprafață a fost cultivată cu porumb pentru boabe, suprafața totală cultivată fiind de 756 ha (485 
ha de cǎtre persoane juridice și 280 ha de către persoane fizice).Grâul comun de toamnă a fost 
cultivat pe o suprafață totală de 500 ha, dintre care 270 ha de către persoane juridice și 230 ha de 
către persoane fizice. La polul opus, orzoaica de toamnă a fost cea care a fost cultivată pe o 
suprafață de numai 2,39 ha pentru folosință personală. Alte cereale precum grâul comun de 
primavară (146,71ha), secara de toamnă (5 ha), orzoaica de primavară (18 ha) și alte cereale 
(0,91ha) au fost cultivate de cǎtre persoane fizice. Triticalele de primavară au fost cultivate pe o 
suprafață totală de 35 ha, cele de primavară pe 18 ha, orzul pe 65 ha și ovăzul de primavară pe 
190 ha. 
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Datele statistice din perioada 2010-2017 reflectă faptul că în zona analizată se observă o tendință 
clară și reală de mecanizare și modernizare a agriculturii. Acest fapt este demonstrat de creșterea 
numǎrului mijloacelor mecanice/utilajelor utilizate.  

 
Chiar dacă în ultimii ani suprafața terenurilor lucrate în sistem mecanizat a crescut, o parte a 
acestor terenuri trebuie totuși lucrată în continuare manual. Astfel, un număr de 249 de persoane 
au lucrat în anul 2017 în agricultură.  

 
Mai jos este detaliata repartitia acestor persoane dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole: 

Total, din 
care: 

exploatatii 
agricole fara 
personalitate 

juridica  

exploatatii agricole cu personalitate juridica 

Total 
Regii autonome, soc. 

agricole, soc. 
Comerciale 

Institutii de 
cercetare 

institutii publice, 
administrative 

Alte 
tipuri 

1027 827 200 168 27 1 4 

       

 

Din analiza se poate observa ca 80,53% au lucrat in exploatatii agricole fara personalitate juridica, 
restul lucrand in diverse forme de exploatatii cu personalitate juridica, Dintre acestia din urma cei 
mai multi au preferat sa lucreze in regii autonome, societati agricole, societati comerciale . Cei mai 
putini au lucrat in institutii publice, administrative din domeniu. 
Situatia fortei de munca din acest domeniu pe grupe de varsta este redata in tabelul de mai jos 
 

Total 
15 – 24  

ani 
25 – 34 

  ani 
35 – 44  

 ani 
45 – 54  

 ani 
55 – 64   

ani 
65 ani  

si peste 

1027 38 109 192 211 207 270 

 
Structura productiei animale 

Potrivit aceluiasi recensamant al animalelor, in comuna Sercaia, in anul 2010, au fost inregistrate 
un numar de 53.684 capete animale. Dintre acestea porcinele au ponderea cea mai mare, urmate 
fiind de pasari, ovine si bovine.Tot la acest recensamant au fost inregistrate si1.902 familii de 
albine.  
Efectivele animaliere din comuna Sercaia sunt cuprinse in tabelul urmator: 

 
Bovine  Ovine Caprine  Porcine Pasari Cabaline Familii de albine 

1.080 5.580 280 42.812 3.979 118 1.280 

 
Comuna Sercaia este foarte cunoscuta deoarece aici exista singura statiune din tara de 
Cercetare si Crestere a Bubalinelor. 
Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor (S.C..C.B. Sercaia), este situata in 
apropierea DN 1, kilometrul 223, intre localitatile Sercaia si Mandra, la 54 km de municipiul Brasov.  
Statiunea a fost infiintata in anul 1981, prin desfintarea fermei de vaci nr. 8, apartinand de I.A.S. 
Fagaras, care realiza pierderi economice importante cauzate de morbiditate si mortalitati 
consecutiv conditiilor pedoclimatice din zona, exces de umiditate si plante caracteristice solurilor cu 
pH acid. In contextul problematicii generale de ridicare a productiilor la bovine, un alt motiv pentru 
infiintarea statiunii a fost de a se gasi solutii care sa asigure acest deziderat in conditii de eficienta 
economica, unul dintre factorii importanti vizand valoarea biologica a populatiilor de bubaline 
existente si posibilitatilor de imbunatatire a lor in continuare.  
Obiectul de activitate al statiunii este de a efectua cercetari stiintifice in domeniul cresterii 
bubalinelor cu scopul aplicarii rezultatelor in productie. Statiunea aduce o contributie importanta la 
ameliorarea caracterelor de productie (lapte, carne) si reproductie a bivolilor in tara, prin 
producerea si livrarea de animale de prasila de inalta valoare biologica;  
Unitatea este institutie publica, cu statut juridic propriu si functioneaza in subordinea Academiei de 
Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". 

http://asas.ro/
http://asas.ro/
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Cercetarile stiintifice ce se efectueaza in statiune, in cadrul proiectelor din domeniul genetica, 
ameliorare, biotehnologii, reproductie si tehnologii de crestere, vizeaza in special urmatoarele 
aspecte:  
- formarea si consolidarea unei populatii de bivoli cu aptitudini superioare pentru productia de 
lapte si optimizarea programelor de ameliorare;  
- biotehnologii de reproductie pentru perfectionarea tehnicilor si metodelor de sincronizare a 
estrului, perfectionarea tehnicilor de insamantari artificiale, utilizarea listelor citogenetice pentru 
realizarea profilaxiei genetice la masculii folositi la reproductie;  
- cercetari in vederea stabilirii profilului imunologic al tineretului, studiul profilului metabolic la 
diferite categorii de varsta si stari fiziologice;  
- specificul secretiei si evacuarii laptelui la bivolite;  
- perfectionarea tehnologiilor de crestere pentru tineretul de reproductie, tineretul la ingrasat, si 
bivolitele pentru lapte;  
- valorificarea furajelor de volum in hrana bivolilor si utilizarea nutreturilor prezente pe terenurile 
mlastinoase.  

3.3.5.5  Transporturi 

 
Transport public 
In cuprinsul comunei nu este asigurat transportul public. 
Transportul in teritoriu, către localitatile urbane apropiate, este asigurat de serviciile de 
transport interurban, ce trimit curse zilnice in comuna Șercaia, cu 3 stații de călători în satul 
Șercaia. Statiile nu sunt amenajate, protejate cu inchideri si nu sunt dotate cu mobilier urban. 
 

3.3.5.6  Unitati din domeniul serviciilor 

 
Serviciile de alimentare cu apa potabila si canalizare, colectarea si eliminarea deseurilor, iluminatul 
public, cablul TV si internet, telefonie, distribuție gaz metan, distributie energie electrica sunt 
asigurate de 10 societati comerciale din domeniu, cu capital privat.   
 
Dotari care asigura securitatea locuitorilor: 
- Sediu Politie + locuinta de servici; 
- Remiza PSI. 
 
Activitati financiar – bancare: 
Comuna dispune de un bancomat operat de BCR. 
 
Comert si servicii 
Comertul si serviciile se desfasoara pe teritoriul comunei prin mai multe societati comerciale, 
asociatii familiale si persoane fizice autorizate private care desfac o gama variata de produse si 
executa servicii catre populatie. 
 
Servicii sociale 
Serviciile sociale in comunitate sunt oferite de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul 
Consiliului Local Șercaia. Acesta are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale 
comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, 
persoanelor cu handicap precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. 
De asemenea, pe teritoriul comunei funcționează Societatea de binefacere Diakonia - Centrul de 
recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap Canaan. Acesta functioneaza in Sercaia din 
anul 1993, iar în prezent, exista 53 de persoane asistate cu varste cuprinse intre 5 - 23 ani, 
distribuiti in 5 case, cuprinsi in diferite programe de recuperare si integrare sociala. 
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Disfunctionalitati  
 
  

DOMENII DISFUNCTIONALITATI 

 

Agricultura 

Organizarea deficitara, fărâmițarea exagerata a proprietatilor agricole; 
Culturi care dau productii variabile atat in spatiu cat si in timp datorita  

posibilitatilor materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole, 
conditiilor meteorologice nefavorabile in fazele de vegetatie, ineficienta sau 

lipsa asolamentelor, lipsa de experienta a cultivatorilor in gestionarea 

resurselor de sol, lipsa unor lucrari ameliorative; 
Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinta a terenurilor; 

Dezechilibrarea structurii pe categorii de culturi; 
Dotarea actuala este insuficienta comparativ cu suprafata agricola; 

Functionarea necorespunzatoare a sistemului de aprovizionare tehnico – 

materiala a serviciilor pentru agricultura; 
Numar redus al unitatilor locale de prelucrare a productiei agricole; 

Slaba implicare in preluarea productiei agricole de la producatori; 
Reducerea accentuata a efectivelor de animale si scaderea calitatii 

materialului genetic.  
Mecanizare insuficienta în agricultura și zootehnie; 

Industrie 

Posibilitati reduse de prelucrare a productiei agricole; 

Valorificarea redusa a unor produse agricole obtinute in gospodarie (lapte si 

produse lactate, lana, oua, cartofi etc.). 
Lipsa posibilitatilor de conversie profesionala a populatiei active din zona. 

Scaderea continua a numarului de animale la nivelul comunei datorita politicii 
de la nivel central si a posibilitatilor limitate de valorificare a produselor 

locale. 

Turism 

Slaba valorificare a potentialului turistic; 
Capacitate redusa de cazare; 

- Starea de degradare a unor obiective culturale protejate; 

- Infrastructura de acces si /sau de mediu necorespunzatoare sau lipsa in 
zonele turistice; 

- Lipsa unui punct de informare turistica; 
- Promovare insuficienta a evenimentelor culturale; 

- Lipsa turismului rural; 

- Infrastructura de sport si agrement slab dezvoltata; 
- Lipsa locurilor de joaca pentru copii; 

- Lipsa parcurilor; 
- Venituri mici ale populatiei; 

- Amenajari insuficiente pentru protectia si vizitarea obiectivelor naturale si 
culturale. 

Servicii 

Domeniul serviciilor pentru persoane este prezent in localitatea centru de 

comuna si mai slab reprezentat in celelalte localitati; 

Din sectorul tertiar al comunei lipsesc o serie de servicii de mare importanta, 
printre care: unitati de reparatii si intretinere, servicii de gospodarie 

comunala (alimentare cu apa – Vad, gaze naturale- Halmeag, canalizare – 
Vad, piete agroalimentare);  
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3.3.5.8 Dezvoltarea activitatilor economice : propunere 

Obiectivul principal îl constituie realizarea dezvoltării economice şi sociale durabile a comunei 
Sercaia, prin punerea în valoare a potenţialului natural şi uman al localităţilor componente, a 
tradiţiilor şi resurselor disponibile. 
- Alte obiective: 
· asigurarea echipării edilitare a localităţilor comunei Sercaia; 
· crearea de noi locuri de muncă; 
· valorificarea superioară a rezervelor de teren existente; 
· protejarea patrimoniului construit în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a turismului; 
· încurajarea activităţilor tradiţionale în paralel cu dezvoltarea turismului; 
· dezvoltarea infrastructurii turistice locale şi zonale.  
Folosirea cu eficienţă maximă a resurselor materiale şi umane în domeniul investiţiilor impune 
optimizări la nivel macro şi microeconomic, adică îndeplinirea anumitor criterii de optimizare prin 
intermediul cărora să se asigure: 
· respectarea echilibrului pe ansamblul economiei; 
· valorificarea maximă a resurselor disponibile în prezent şi viitor printr-o dezvoltare durabilă; 
· un înalt grad de competitivitate pentru produsele destinate schimbului intern. 
Propunerile din acest capitol au drept scop relansarea economica a localitatilor axata pe 
valorificarea resurselor solului si subsolului, a capacitatilor existente si a fortei de munca in teritoriu 
pe sectoare de activitate: transport, agricultura, zootehnie, turism si agrement, mica industrie si 
mestesugarit. 
Dezvoltarea economica a comunei Sercaia trebuie sa vizeze multifunctionalitatea, atat prin 
dezvoltarea de noi activitati agricole cat si prin promovarea activitatilor non-agricole (micro – 
intreprinderi, servicii, turism) in vederea reducerii dependentei de sectorul agricol. Pe de alta 
parte, comuna trebuie sa isi mentina atractivitatea specifica zonelor rurale, prin conservarea si 
valorizarea patrimoniului natural, cultural si arhitectural. 

 
Cresterea competitivitatii sectorului agricol, cu urmatoarele obiective operationale:  
- imbunatatirea competentelor profesionale in vederea cresterii capacitatii manageriale a 
agricultorilor si proprietarilor de paduri;  
- restructurarea si dezvoltarea de noi ferme agrozootehnice si cresterea competitivitatii produselor 
agricole; 
- infiintarea de unitati pentru dezvoltarea sectorului de procesare a produselor agricole si a celor 
forestiere.  

 
Imbunatatirea mediului in spatiul rural se bazeaza pe urmatoarele obiective operationale: 
-  promovarea managementului durabil al terenului agricol; 
-  sprijinirea agriculturii ecologice; 
- conservarea terenurilor agricole cu inalta valoare naturala ce sunt amenintate de schimbarea 
modului de folosinta a terenului;  
- protejarea solului prin actiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizarii substantelor chimice de 
sinteza si imbunatatirea continutului in substante organice; 
- protejarea resurselor de apa prin limitarea scurgerii substantelor chimice de sinteza in reteaua 
hidrografica si infiltrarea in apele subterane; 
- conservarea biodiversitatii pe terenuri agricole prin crearea de habitate si coridoare de circulatie 
(benzi inierbate);  

 
Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, cu urmatoarele obiective 
operationale:  
- dezvoltarea multifunctionalitatii zonelor rurale; 
- dezvoltarea si stimularea in spatiul rural a microintreprinderilor; 
- cresterea atractivitatii zonelor rurale si renovarea satelor; 
- cresterea potentialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale.  
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Pentru dezvoltarea comunei Sercaia este necesara asadar o politica rurala complexa, care sa 
cuprinda gospodarirea resurselor naturale locale, dezvoltarea agriculturii adaptata la conditiile si 
realitatile locale, diversificarea activitatilor economice prin dezvoltarea micilor intreprinderi care sa 
valorifice materia prima locala, instruirea si valorificarea resurselor umane ale comunei, 
evidentierea valorilor cadrului natural si a celui cultural.  
Dezvoltarea activitatii turistice si de agrement, propuneri: 
Potential turistic 
Comuna Sercaia este o localitate de tranzit spre zona turistica. In satele comunei Sercaia  turistii ar 
putea aprecia doar anumite case sau obiecte, insa nu intregul sat ca ansamblu. Pe moment 
comuna ofera doar, frumusetea peisajului cu fauna si flora specifica, linistea, intimitatea – izolarea. 
Cu toate acestea, turismul reprezinta o activitate potentiala, in zona existand infrastructura de 
cazare (de dimenisiuni reduse) și dotari tehnico-edilitare care sa poata suporta un flux turistic 
organizat.   
Cu scopul de a promova turismul se realizeaza o analiza a principalelor forme de turism, a 
resurselor cu restrictiile lor, precum posibilitatile de dezvoltare ale acestora. 
Dezvoltarea agroturismului - Satul Halmeag are o vatra a satului bine conturata, Aceasta zona 
poate deveni o zona de dezvoltare agroturistica. 
Resurse ale cadrului natural si antropic 
Conservarea si punerea in valoare a peisajului  prin: 
• Nu se admite schimbarea folosintei actuale a terenurilor proprietate din cuprinsul rezervatiei 
naturale Poiana cu narcise si Podisul Hartibaciu; 
• Amenajarea de trasee turistice, marcare si informare pentru monumentele culturale si istorice 
prezente pe teritoriul Comunei Sercaia. 

 
- Infrastructura existenta poate fi utilizata pentru cicloturism, pe drumurile comunale, cele 
vicinale si forestiere din zona se pot organiza trasee; 
- Zona prezinta interes si prin flora spontana, specifica, ce da un colorit deosebit campurilor in 
perioada de primavara – vara. 
 
Propuneri de dezvoltare si amenajare turistica a teritoriului  
Sunt necesare unele interventii precum: 
- Crearea/reabilitarea infrastructurii de agrement: reabilitarea căminului cultural din Hălmeag, 
teatru de vara, mic cinematograf, locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport, tabara scolara 
etc; 
- Amenajarea unei zone de agrement cu faleza si strand pe malul raului Sercaia, alei pentru 
promenada si mobilier urban;  
- Amenajarea de cai de acces catre obiectivele turistice si rezervatiile naturale din zona; 
- Reamenajarea parcului din centrul localitatii Sercaia pentru promenada si odihna; 
- Amenajarea unor terenuri de sport multifunctionale in toate localitatile componente ale comunei 
Sercaia; 
- Amenajarea zonei din vecinatatea ariei naturale Poienile cu narcise pentru serbari campenesti si 
revalorificarea unor vechi obiceiuri locale; 
- Sprijinirea investitorilor prin acordarea de facilitati pentru infiintarea  unor pensiuni turistice in 
zona; 
 
Activitati industriale, de depozitare si constructii 
Dezvoltarea sectorului secundar al comunei Sercaia trebuie sa urmareasca obtinerea unor produse 
cu valoare adaugata mai mare, care sa determine cresterea veniturilor din comuna. 
Masurile prioritare care au rolul de a elimina o parte din disfunctionalitatile semnalizate in utilizarea 
capacitatilor se refera la adaptarea productiei la cerintele pietei, asigurarea unor contracte ferme 
pentru produsele la care zona este un producator important, retehnologizarea, realocarea si 
infiintarea unor noi spatii de productie, prin sustinerea produselor cautate pe piata, etc. 
Directii de actiune: 
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• Mentinerea activitatilor industriale si de depozitare:  
- depozitele de combustibil din zona statiei CFR rămân pe acelasi amplasament; 
- pentru unitati industriale, prin PUG se rezerva teren in zona statiei CFR, in zona trupului 

1.4 Europig si in vecinatatea drumului agricol unde este necesar a se introduce utilitati 
(apa – canal, telefon. etc.). 

-     promovarea unor activitati industriale cu impact minor asupra mediului. 
-  sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de 
construcţii, industrie uşoară, prelucrarea lemnului, transporturi etc.; 
-     asimilarea de tehnologii noi şi creşterea productivităţii muncii; 
-   recalificarea forţei de muncă in condiţiile extinderii activităţilor cu caracter turistic, 
cursuri intensive, de scurtă durată, a personalului specializat pentru activităţi specifice ca: 
ospătar, bucătar, ghid turistic etc. 

 
• Modernizarea structurilor de activitati din sectorul agricultura 

- cursuri de instruire adresate intreprinzatorilor locali; 
- crearea unor baze de date (producatori locali)care sa poata fi pusa la dispozitia 

potentialilor investitori de catre autoritatea locala; 
- armonizarea functiilor sociale si culturale cu cea economica;   
- impulsionarea dezvoltarii mestesugurilor traditionale - infiintarea unui centru zonal de 

mestesuguri traditionale: impletituri de rachita, tamplarie, imbracaminte traditionala; 
- sprijin/facilitati oferite agricultorilor locali pentru infiintarea unitatilor de prelucrare a 

produselor agricole 
- incurajarea infiintarii de asociatii agricole de dimensiuni medii pentru a creste eficienta 

activitatii agricole. 
 
Servicii de infrastructura 
- modernizarea drumurilor intracomunale in vederea fluidizarii traficului intre localitatile 
componente ale comunei; 
- reabilitarea drumurilor de acces/agricole catre exploatatiile agricole in concordanta cu noile 
parcelari si cu trasaturile geomorfologice ale terenului. 
- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat în satul Vad și pe 
intregul teritoriu al satului Șercaia  
 
Servicii socio – culturale 
- Conservarea si restaurarea obiectivelor care apartin patrimoniului istoric si cultural. 
- Amenajarea unui Centru Social pentru Persoanele Vastnice; 
- Realizarea unui centru de informare turistica pentru stimularea si dezvoltarea serviciilor 
turistice; 
- Dotarea dispensarului din Sercaia cu echipamente de prim ajutor in caz de accidente 
- Finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiilor de invatamant, la toate nivelele, asigurarea cu 
grupuri sanitare si incalzire centralizata si dotarea acestora; 
 
Agricultura 
Performanta in agricultura este din ce in ce mai scazuta si a devenit tot mai instabila. Acest lucru 
este rezultatul unei structuri duale si „invechite” a exploatatiilor agricole, lipsei pietelor care sa 
sprijine restructurarea si modernizarea sectorului agricol si a industriei alimentare, care nu si-a 
incheiat procesul de restructurare si modernizare. 
Padurile, prin functiile de protectie si socio-economice pe care le indeplinesc, constituie o avutie de 
interes national, in beneficiul intregii societatii. In acest context, gestionarea corespunzatoare a 
fondului forestier este o conditie esentiala pentru mentinerea si consolidarea calitatii habitatelor, 
prin masuri eficiente de administrare, ingrijire si exploatare rationala. 
Agricultura si silvicultura, ca subramuri ale sectorului primar, trebuie sa raspunda urmatoarelor 
cerinte:  
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- producerea de materii prime alimentare si de alimente necesare aprovizionarii populatiei;  
- producerea de materii prime posibil a fi valorificate in mici unitati industriale; 
- conservarea resurselor de sol, apa, flora si fauna, dar si a echilibrului ecosistemului natural; 
- sporirea si punerea in valoare a potentialului turistic prin conservarea patrimoniului peisagistic; 
- armonizarea functiilor sociale si culturale cu cea economica;   
- incurajarea infiintarii de asociatii agricole de dimensiuni medii pentru a creste eficienta activitatii 
agricole. 
- cresterea animalelor, o ocupatie traditionala in aceste locuri este favorizata de existenta unor 

importante suprafete de pasuni si fanete de calitate superioara. Pentru valorificarea cat mai 
eficienta a terenurilor aflate in zona inalta, in special a fanetelor si a pasunilor, locuitorii si-au 
construit salase pentru perioada de vara, cand merg la cosit, dar care pot fi utilizate si pe timpul 
iernii, cand merg cu vitele acolo pentru fan. Datorita scaderii numarului de animale, aceasta 
modalitate de valorificare a resurselor de hrana pentru animale, practicata intens in trecut, a 
devenit astazi o activitate sporadica.  

 
Obiective                                                                                                                
Pentru sporirea randamentelor de exploatare agricola si de crestere a animalelor se recomanda 
masuri care sa vizeze: 
- Valorificarea zonelor de pasunat ecologic care sa previna degradarea acestora; 
- Incurajarea dotarilor cu utilaje agricole a gospodariilor populatiei si valorificarea suprafetelor cu 
o productivitate buna; 
- Incurajarea realizarii unor ferme agro-turistice; 
- Limitarea taierilor haotice din fondul forestier; 
- Replantari pe terenurile degradate; 
- Asigurarea cu material saditor a localnicilor care doresc sa-si valorifice terenurile 
degradate/nefolosite prin impaduriri; 
- Colectarea si valorificarea locala a altor resurse decat cele silvice (fructe de padure, ciuperci, 
plante medicinale etc.). 
O alta propunere de dezvoltare a sectorului primar se refera la dezvoltarea activitatilor de 
piscicultura. Comuna poate dezvolta acest domeniu de activitate deoarece pe teritoriul comunei se 
afla raurile Olt si Sercaia/Șinca. 
Piscicultura reprezinta un domeniu de interes pentru Uniunea Europeana iar dezvoltarea 
pisciculturii se poate realiza prin accesarea fondurilor structurale. Este vorba despre Instrumentul 
Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP) – fondul structural destinat politicii comunitare din 
domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in 
conditiile asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare. 
 
La nivel local vor fi promovate măsuri pentru: 
- Amenajarea si modernizarea pietei locale de desfacere a produselor agro-alimentare, etc., si a 
targului de animale; intensificarea promovarii produselor traditionale locale; 
- Sprijinirea mestesugurilor traditionale; 
- Acordarea de sprijin logistic pentru localnicii care doresc sa-si infiinteze micro-ferme de crestere a 
animalelor, ferme pomicole sau piscicole; 
 
Ca lucrari de imbunatatiri funciare propuse mentionam  
- praguri de fund pe Sercaia/Sinca pe teritoriul administrativ al comunei, cu prioritate la podul de 
fier. 
- lucrari de decolmatare si regularizare  pe raurile Șercaia/Sinca si Olt. 
- lucrari de indiguiri si consolidari de maluri in lunca raului Olt la tigani 
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3.3.6 ORGANIZAREA CIRCULATIEI 

3.3.6.1 Situatia existenta 

 

Lungimea totala a drumurilor din comuna Sercaia este de 22,575 km, iar calea ferata se intinde pe 
o distanta de cca 10 km. Nu exista mijloace de transport in comun. In localitatea Sercaia exista 
doua statii de autobuz pentru cursele regulate care fac legatura intre Fagaras - Brasov, Rupea - 
Fagaras. 

 
Acces rutier  
Drumurile de importanta europeana sau nationala: 
• E68 (DN 1): București – Otopeni – Ploiești – Câmpina – Comarnic – Sinaia – Bușteni – Azuga – 
Predeal – Brașov – Ghimbav – Codlea – Făgăraș – Avrig – Sibiu – Miercurea Sibiului – Săliște – 
Sebeș – Alba Iulia – Teiuș – Aiud – Tuda – Cluj-Napoca – Huedin – Aleșd – Oradea – Borș 
• DN 73A: Predeal – Râșnov – Zărnești – Poiana Mărului – Șinca Nouă – Șinca – Șercaia 
• DN 1S (fost DJ 104): Șercaia – Pârâu – Hoghiz  

 
Drumuri judetene :  
• DJ 131P: Șercaia – Hălmeag 
• DJ 131C: Hălmeag - Crihalma - Racoș – Augustin 
• DJ 107C (fost DC65) drum ce leaga localitatea Vad de Rezervatia Naturala Poiana Narciselor 

  
Drumuri comunale : 
DC 14, drum ce leaga localitatea Halmeag de localitatea Felmer 

 
Strazi : Lungimea totala a strazilor si ulitelor interioare este de 22 575 m. 
Principalele tronsoane sunt:  
- Strazi si ulite in sat Sercaia :   8,80 km – asfaltate 
- Strazi si ulite in sat Halmeag      :   1,30 km – asfaltate 

                                          1,30 km – pamant 
- Strazi si ulite in sat Vad      :   1,20 km – asfaltate 

                                   0,85 km – pamant 
 
 
Aspecte critice 
Drumurile naționale DN1 și DN 73A traversează localitățile Șercaia și, respectiv Vad, prin centrul 
acestora și reprezintă principalele căi de acces și circulație. DN 1S este situat în partea de est a 
localității Șercaia. 
În satul Șercaia, DN 1/E 68 are marcaje longitudinale, transversale, acostamente, trotuare, refugii 
pietonale, benzi de încadrare și accese la proprietăți. În zonele unde sunt clădiri deschise publicului 
(primăria, magazine), unde locația a permis, sunt amenajate parcări care deservesc clădirile 
respective.  
De asemenea, DN 1S are marcaje longitudinale, dar lipsesc platformele de parcare și trotuarele și 
benzile de încadrare. Ținând cont de faptul că drumul DN 1S traversează o zonă în curs dezvoltare, 
fără multe construcții la momentul actual, la momentul avizării lucrărilor de construcție adiacente 
DN 1S se va impune respectarea zonelor de protecție și siguranță pentru drumuri naționale. 
În satul Vad, de-a lungul DN 73A lipsesc platformele de parcare și în unele zone trotuare. De 
asemenea, nu există benzi de încadrare. Deoarece deschiderea dintre limitele de proprietate de o 
parte și de alta a drumului este relativ redusă, drumul DN 73A nu se poate lărgi. 
În satele pe care le traversează, drumurile naționale DN 1, DN 1S și DN 73A au trasee relativ 
drepte, fără schimbări bruște de direcție, respectând specificul zonei de munte traversate.  
Traseele drumurilor nu produc inconveniente în desfășurarea circulației rutiere.  
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În satul Vad, deoarece drumul DN 73A este în curs de reabilitare, proiectul fiind în curs de avizare 
faza DALI, în următorii ani se preconizează că se vor rezolva o parte din problemele actuale în 
ceea ce privește viteza de circulație, fluența traficului precum și sporirea siguranței circulației. 
Actualmente, drumul DN 73A prezintă degradări de tip structural (degradări datorate oboselii 
structurii rutiere; faianțări, fisuri și crăpături longitudinale și transversale; gropi care afectează 
structura rutieră) pe circa 80% din suprafața lui și degradări de suprafață (degradări de margine; 
fisuri și crăpături transversale; gropi care afectează stratul de suprafață; suprafața cu ciupituri; 
cedări de acostamente) pe circa 60% din suprafață – în conformitate cu expertiza tehnică 
efectuată pentru proiectul de reabilitare. 
Celelalte drumuri din comună prezintă îmbrăcăminte degradate. Pe timp nefavorabil, datorită 
amenajării și echipării necorespunzătoare pe tronsoanele neasfaltate și nepietruite drumurile pot 
deveni impracticabile.  
O parte din podurile care sunt traversate de aceste drumuri sunt degradate sau insuficient 
dimensionate ca gabarit. 
Există în prezent în lucru o serie de proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere locale, astfel 
încât drumurile locale să fie aduse la standardele actuale de siguranță și confort la rulare 
Pozitiile kilometrice – teritoriu administrativ: 

• Drum național european DN1/E68 București – Borș: de la km 216+980 intrare pe 

partea dreaptă și partea stângă și până la km 224+416 ieșire pe partea stângă și dreaptă, 

traseul acestuia traversând satul Șercaia de la est la vest; 

 

• Drum național DN 73A care se intersectează cu DN 1 (E68) la km 220+010 pe partea 

stângă de pe DN1. Traversează satul Vad, și se termină în DN 1 – km 69+348 pe DN 73A. 

Poziția kilometrică a limitei administrative pe DN 73A este de la km 63+600 (intrare pe 

partea stângă și partea dreaptă) până la km 69+348 – ieșire pe partea stângă și partea 

dreaptă (punctul final al drumului DN 73A), care face parte din intravilanul localității 

Șercaia. 

• Drum național DN 1S care se intersectează cu DN 1 (E68) la km 219+429 pe partea 

dreaptă de pe DN1. Traversează partea de est a satului Șercaia, și pornește din DN 1 – km 

0+000 pe DN 1S intrare partea stângă și partea dreaptă. Poziția kilometrică a limitei 

administrative pe DN 1S este de la km 0+000 – intrare pe partea stângă și partea dreaptă 

(punctul inițial al drumului DN 1S), care face parte din intravilanul localității Șercaia până la 

km 2+002 (ieșire pe partea stângă și partea dreaptă) și la km 2+221 ieșire pe partea 

dreaptă. 

 
Pozitiile kilometrice – teritoriu intravilan existent: 
Satul Șercaia 

• Drum național european DN1/E68 de la km 218+523 (intrare pe partea stângă și pe 
partea dreaptă) până la km 221+143, ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă. 

• Drum național DN 73A de la km 68+565 (intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă) 
până la km 69+348 (ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă). 

• Drum național DN 1S de la km 0+000 (intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă) 
până la km 0+580 (ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă). 

• Pe traseul drumului național DN 1, sunt localizate 4 trupuri izolate, care intersectează 
drumul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 
- Trup 1.2: de la km 222+693 intrare pe partea dreaptă, la km 223+543 ieșire pe partea 

dreaptă; 
- Trup 1.4: de la km 221+751 intrare pe partea dreaptă, la km 222+165 ieșire pe partea 

dreaptă; 
- Trup 1.5: de la km 221+900 intrare pe partea dreaptă, la km 222+094 ieșire pe partea 

dreaptă; 
- Trup 1.6: de la km 222+569 intrare pe partea stângă, la km 222+649 ieșire pe partea 
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stângă. 
• Pe traseul drumului național DN 73A, sunt localizate 4 trupuri izolate, care 

intersectează drumul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 
- Trup 1.3: de la km 66+294 intrare pe partea dreaptă, la km 67+521 intrare pe partea 

stângă și dreaptă, la km 68+000 ieșire pe partea stângă și dreaptă, la km 68+096  
ieșire pe partea dreaptă; 

- Trup 1.7: de la km 67+823 intrare pe partea stângă, la km 68+121 ieșire pe partea 
stângă; 

- Trup 1.8: de la km 67+208 intrare pe partea stângă, la km 67+420 ieșire pe partea 
stângă; 

- Trup 1.9: de la km 66+563 intrare pe partea stângă, la km 66+676 ieșire pe partea 
stângă. 

• Pe traseul drumului național DN 1S, sunt localizate 2 trupuri izolate aprobate prin PUZ, 
care intersectează drumul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 
- Trup aprobat PUZ 1: de la km 0+901 intrare pe partea stângă, la km 1+394 ieșire pe 

partea stângă; 
 

- Trup aprobat PUZ 2: de la km 1+458 intrare pe partea dreaptă, la km 1+561 ieșire pe 
partea dreaptă. 

 
Satul Vad 

• Drum național DN 73A de la km 64+129 (intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă) 
până la km 65+716 (ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă). 

 
 
Acces feroviar:  
Circulația feroviară este asigurată de linia ferată interoperabilă, simplă, neelectrificată Brașov – 
Podu Olt – Sibiu - Arad (Magistrala CFR 205). Accesul în comună se face prin stația feroviară 
Șercaia (km 51+132) și halta Șercaia (km 52+365). Calea ferată asigură legătura între cele 2 
orașe, Brașov și Sibiu.  
Între satele Șercaia și Vad există o linie ferată Șercaia - Șinca Veche, care intersectează magistrala 
CF 205 la km 49+690. 
Pe teritoriul comunei Șercaia, calea ferată are un traseu de aproximativ 10 km, de la km 46+760 la 
km 56+950. 
Pozitiile kilometrice – teritoriu administrativ: 
Magistrala 205 Brașov - Sibiu de la km 46+760 pe partea dreaptă și partea stângă tehnică a 
liniei CF 200 și până la km 56+950 pe partea stângă și dreaptă a liniei CF 200. 
Linia CF 207 Șercaia - Șinca Veche, de la km 17+200 pe partea dreaptă și partea stângă 
tehnică a căii ferate și până la km 19+625 dreaptă și partea stângă tehnică.  

 
Pozitiile kilometrice – teritoriu intravilan existent aferent satului Sercaia: 
Magistrala 205 Brașov - Sibiu intersectează trupul principal (1.1) al satului Șercaia de la km 

51+609 pe partea dreaptă și partea stângă tehnică a liniei CF 205 și până la km 52+853 pe partea 

stângă și dreaptă a liniei CF 205. Limita extremă a intravilanului satului Șercaia este pe partea 

dreaptă tehnică a liniei CF, la km 53+725. 

 
Pozitiile kilometrice – teritoriu intravilan existent aferent satului Vad: 

• Linia Șercaia - Șinca Veche intersectează trupul principal al satului, 2.1, de la km 

18+520 intrare pe partea dreaptă și partea stângă tehnică a liniei CF și până la km 18+667 

ieșire pe partea stângă și dreaptă a liniei CF. Limitele extreme ale intravilanului satului Vad 

sunt pe partea dreaptă tehnică, de la km 17+699 la km 19+316. 

• Magistrala 205 Brașov - Sibiu trupul principal al satului Vad (2.1) este situat pe partea 
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stângă a liniei CF 205, de la km 48+578 la km 49+491. Distanța minimă dintre acest trup și 

linia CF este de cca 132 m. 

 
Pe traseul CF 205, sunt localizate 4 trupuri izolate, aferente satului Șercaia, care intersectează 
traseul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 
- Trup 1.2: de la km 55+300 pe partea dreaptă, la km 56+024 pe partea dreaptă; 

- Trup 1.3: de la km 49+845 pe partea stângă și dreaptă la km 51+516 pe partea stângă și 

dreaptă; 

- Trup 1.4: de la km 54+610 pe partea dreaptă, la km 54+990 pe partea dreaptă; 

- Trup 1.6: de la km 54+537 pe partea stângă, la km 54+954 pe partea stângă. 

Menționăm că satul Șercaia are în componență actualmente 8 trupuri izolate și 2 trupuri aprobate 

prin PUZ-uri, dar pozițiile kilometrice față de CF 205 sunt menționate doar pentru trupurile situate 

cel mai aproape de calea ferată. 

 
Disfunctionalitati 
 

 Disfuncționalități 

Circulatie 

Tranzitarea prin centrul localitatii Sercaia a drumului national DN1 si DN 73 A 

Drumuri cu imbracaminte  degradata (starea precara a drumurilor de     

interes local din comuna); 
     Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit; 

 DN 73A este nemodernizat, cu defecte in corpul drumului cu repercursiuni     
asupra sigurantei circulatiei; 

Lipsa cai de acces pietonal/trotuare; 

 Lipsa piste de biciclete; 
 Lipsa rigole/santuri de scurgere a apelor pluviale; 

 Lipsa accese gospodarii/acces deficitar; 
 Drumuri satesti/strazi nemodernizate in toate satele din comuna Șercaia; 

 Drumuri agricole nemodernizate; 
Pasajul care traverseaza calea ferata, pe DN 73A, la Halta Sercaia este 

suprainaltat si puternic denivelat, producand disfunctionalitati asupra 

circulatiei rutiere; 
Drumul de acces catre Manastirea evanghelica luterana din Halmeag, 

monument de clasa A este din pamant; 
Cele doua poduri peste raul Olt si raul Sercaia/Sinca au durata de viata 

depasita si nu rezista la tonajul autovehiculelor - necesita consolidari/ 

înlocuire; 
Nu este asigurat transportul public intre localitatile comunei si catre celelalte 

localitati: orasul Fagaras si municipiul Brasov etc. 

 

3.3.6.2 Situatie propusa 

 
Traseul viitoarei autostrăzi Transilvania,  București–Brașov-Borș va traversa teritoriul 
administrativ al comunei Șercaia, iar construirea acesteia reprezintă o oportunitate de dezvoltare 
pentru comună prin beneficiile aduse de crearea de noi locuri de munca directe sau conexe, 
precum și  creșterea premiselor pentru atragerea investitorilor în zonă.  
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      Sursa: Strategia de dezvoltare a județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 

 
 

 
Sursa: Strategia de dezvoltare a județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 
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Organizarea circulației rutiere 
 
Pozitiile kilometrice – teritoriu administrativ: 
• Drum național european DN1/E68 București – Borș: de la km 216+980 pe partea 

dreaptă și partea stângă și până la km 224+416 pe partea stângă și dreaptă, traseul acestuia 

traversând satul Șercaia de la est la vest; 

• Drum național DN 73A care se intersectează cu DN 1 (E68) la km 220+010 de pe DN1. 

Traversează satul Vad, și se termină în DN 1 – km 69+348 pe DN 73A.  

Poziția kilometrică a limitei administrative pe DN 73A este de la km 63+600 (intrare pe partea 

stângă și partea dreaptă) până la km 69+348 – ieșire pe partea stângă și partea dreaptă 

(punctul final al drumului DN 73A), care face parte din intravilanul localității Șercaia. 

• Drum național DN 1S care se intersectează cu DN 1 (E68) la km 219+429 pe partea dreaptă 

de pe DN1. Traversează partea de est a satului Șercaia, și pornește din DN 1 – km 0+000 pe 

DN 1S intrare partea stângă și partea dreaptă.  

Poziția kilometrică a limitei administrative pe DN 1S este de la km 0+000 – intrare pe partea 
stângă și partea dreaptă (punctul inițial al drumului DN 1S), care face parte din intravilanul 
localității Șercaia până la km 2+002 (ieșire pe partea stângă și partea dreaptă) și la km 2+221 
ieșire pe partea dreaptă. 
• Drum național european DN1/E68 de la km 218+523 (intrare pe partea stângă și pe partea 

dreaptă) până la km 221+143, ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă. 
• Drum național DN 73A de la km 66+294 intrare pe partea dreaptă la km 67+412 intrare pe 

partea stângă și la km 67+521 intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă, până la km 
69+348 (ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă). 

• Drum național DN 1S de la km 0+000 intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă până la 
km 0+580 ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă. 

• Pe traseul drumului național DN 1, sunt localizate 4 trupuri izolate, care intersectează 
drumul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 

- Trup 1.2: de la km 222+693 intrare pe partea dreaptă, la km 223+543 ieșire pe partea 
dreaptă; 

- Trup 1.3: de la km 221+715 intrare pe partea dreaptă, la km 222+165 ieșire pe partea 
dreaptă; 

- Trup 1.4: de la km 221+900 intrare pe partea dreaptă, la km 222+094 ieșire pe partea 
dreaptă; 

- Trup 1.5: de la km 222+569 intrare pe partea stângă, la km 222+649 ieșire pe partea 
stângă. 

• Pe traseul drumului național DN 1S, sunt localizate 4 trupuri izolate propuse noi față de 
situația existentă, care intersectează drumul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 

- Trup 1.7: de la km 0+255 intrare pe partea dreaptă, la km 0+434 ieșire pe partea 
dreaptă; 

- Trup 1.8 (trup aprobat prin PUZ 2): de la km 1+458 intrare pe partea dreaptă, la km 
1+561 ieșire pe partea dreaptă; 

- Trup 1.9 (trup aprobat prin PUZ 1): de la km 0+901 intrare pe partea stângă, la km 
1+394 ieșire pe partea stângă; 

- Trup 1.11: de la km 1+758 intrare pe partea stângă, la km 1+892 ieșire pe partea 
stângă. 

• Pe traseul drumului național DN 73A, este localizat 1 trup izolat, care este adiacent 
acestuia, astfel: 

- Trup 1.6: de la km 67+208 intrare pe partea stângă, la km 67+420 ieșire pe partea 
stângă. 

Menționăm că satul Șercaia are actualmente în componență 10 trupuri izolate, în conformitate cu 
propunerile din prezenta documentație PUG, dar pozițiile kilometrice față de drumurile naționale 
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care îl traversează sunt menționate doar pentru trupurile situate cel mai aproape de aceste căi 
rutiere. 
De asemenea, a fost schimbată denumirea trupurilor existente, astfel: 

- trupul 1.3 a fost inclus în trupul principal 1.1 al satului Șercaia 
- trupul 1.4 a devenit trupul 1.3 
- trupul 1.5 a devenit trupul 1.4 
- trupul 1.6 a devenit trupul 1.5 
- trupul 1.8 a devenit trupul 1.6 

Celelalte trupuri sunt situate la distanțe mari față de drumurile naționale. 
 
Satul Vad 
• Drum național DN 73A de la km 64+129 (intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă) 

până la km 65+716 (ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă). 
• Pe traseul drumului național DN 73A este localizat un trup izolat, adiacent acestui drum: 

- Trup 2.4 de la km 66+112 intrare pe partea stângă, la km 66+196 ieșire pe partea 
stângă. 

 
Pe sectoarele de drum menționate mai sus, drumul este în 
aliniament/curbă/rambleu/debleu/palier/ rampă/pantă, iar semnalizarea este conform cu cartea 
semnalizării. 
Menționăm că pozițiile kilometrice aferente trupurilor izolate adiacente drumurilor naționale au fost 
stabilite prin proiecția limitelor extreme ale acestor corpuri pe traseul drumurilor naționale. 

 
Pozitiile kilometrice ale tablelor indicatoare de localitate (intrare si iesire), cu mentionarea 
faptului ca intre tablele indicatoare se aplica regulile intravilanului (in special viteza de circulatie). 
Pe DN 1 (E68) – km 219+025 intrare dreapta și km 221+230 ieșire stânga 
Pe DN 73A – km 68+510 intrare dreapta și km 69+348 ieșire stânga 
Pe DN 1S - km 0+580 ieșire dreapta 
Aceste poziții nu se vor modifica.  
De asemenea, pe cele 3 drumuri naționale se vor monta panouri indicatoare care vor semnala 
limita administrativă a comunei și la intrare și la ieșirea din această zonă. 

 
Pozitiile kilometrice ale intersectiilor cu alte drumuri (nationale, judetene, comunale) si cu 
specificarea propunerii spre modernizare sau nu a acestora 

 
Intersectii care nu se vor modifica: 
Pe DN 1 (E68): 
• cu DN 1S, la km 219+429, pe partea dreaptă tehnică 
• cu DN 73A, la km 220+010, pe partea stângă tehnică 

• cu DJ 131P, la km 220+240, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL1.1.a, la km 219+352, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL1.1.b, la km 219+380, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL2, la km 219+415, pe partea dreaptă tehnică 
• cu strada Morii, la km 220+276, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL3, la km 220+420, pe partea stângă și dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL4, la km 220+559, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL5, la km 221+143, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL6, la km 221+190, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL7, la km 221+921, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL8, la km 222+791, pe partea dreaptă tehnică 
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În dreptul kilometrului 222+894, DN 1 supratraversează calea ferată Brașov – Bartolomeu – 
Șercaia – Ucea – Podu Olt – Sibiu, care face parte din magistrala CFR 200, linie ferată 
interoperabilă, simplă, neelectrificată 
 
Pe DN 73A: 
• cu DN 1, la km 69+348, pe partea stângă și dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL1, la km 69+161, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL2, la km 69+088, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL3, la km 68+918, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL4, la km 68+838, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL5, la km 68+667, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL6, la km 68+636, pe partea stângă și dreaptă tehnică 

• cu calea ferată, la km 68+606, pe partea stângă și dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL7, la km 68+403, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL8, la km 67+779, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL9, la km 67+606, pe partea dreaptă și stângă tehnică 
• cu drumul local DL10, la km 67+417, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL11, la km 67+249, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL12, la km 67+133, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL13, la km 66+563, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL14, la km 66+295, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL15, la km 65+475, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL16, la km 65+366, pe partea stângă tehnică 

• cu drumul local DL17, la km 64+989, pe partea stângă și dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL18, la km 64+780, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL19, la km 64+672, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL20, la km 64+276, pe partea stângă tehnică 
 
 
Pe DN 1S: 
• cu DN 1, la km 0+000, pe partea stângă și dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL1, la km 0+018, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL2, la km 0+166, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL3, la km 0+279, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL4, la km 0+289, pe partea dreaptă tehnică 
• cu drumul local DL5, la km 0+491, pe partea stângă tehnică 
• cu drumul local DL6, la km 0+598, pe partea dreaptă și stângă tehnică 

 
Mentionarea zonei de intravilan propusa pentru introducere in intravilan (pozitii kilometrice 
de inceput si de sfarsit), corelata cu cea existenta 
Bilantul teritorial al zonelor cuprinse in intravilanul propus al localitatii de baza Trup 1.1 si 2.1, are 
la baza bilantul teritorial al intravilanului existent, corectat cu schimbarile de suprafete intre zonele 
functionale, sau majorat cu suprafetele justificate pentru introducerea in intravilan.   
Astfel: 
Sat Sercaia 
• Drum național european DN1/E68 București – Borș de la km 218+523 (intrare pe partea 

stângă și pe partea dreaptă) până la km 221+143, ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă; 
• Drum național DN 73A de la km 66+294 intrare pe partea dreaptă la km 67+412 intrare pe 

partea stângă, la km 67+521 intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă, până la km 69+348 
ieșire (pe partea stângă și pe partea dreaptă); 

• Drum național DN 1S de la km 0+000 intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă până la 
km 0+580 ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă.  
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Sat Vad: 
• Drum național DN 73A de la km 64+129 (intrare pe partea stângă și pe partea dreaptă) 

până la km 65+716 (ieșire pe partea stângă și pe partea dreaptă). 
Trupurile izolate aferente celor două sate nu intersectează drumurile naționale, fiind adiacente 

acestora. 
 
Organizarea circulatiei feroviare 

 

Pozițiile kilometrice – teritoriu administrativ: 

• Magistrala 205 Brașov - Sibiu de la km 46+760 pe partea dreaptă și partea stângă 

tehnică a liniei CF 205 și până la km 56+950 pe partea stângă și dreaptă a liniei CF 205. 

• Linia CF 207 Șercaia - Șinca Veche, de la km 17+200 pe partea dreaptă și partea 

stângă tehnică a căii ferate și până la km 19+625 dreaptă și partea stângă tehnică.  

 
Pozitiile kilometrice – teritoriu intravilan propus aferent satului Sercaia: 

• Linia Șercaia - Șinca Veche intersectează intravilanul satului Vad de la km 18+520 pe 

partea dreaptă și partea stângă tehnică a liniei CF și până la km 18+667 pe partea stângă 

și dreaptă a liniei CF. Limitele extreme ale intravilanului satului Vad sunt pe partea dreaptă 

tehnică, de la km 17+699 la km 19+316. 

• Magistrala 205 Brașov - Sibiu trupul principal al satului Vad (2.1) este situat pe partea 

stângă a liniei CF 205, de la km 48+578 la km 49+491. Distanța minimă dintre acest trup și 

linia CF este de cca 132 m. 

 
Pe traseul CF 205, sunt localizate 3 trupuri izolate aferente satului Șercaia, care intersectează 
traseul sau sunt adiacente acestuia, astfel: 
- Trup 1.2: de la km 55+300 pe partea dreaptă, la km 56+024 pe partea dreaptă; 
- Trup 1.3: de la km 54+515 pe partea dreaptă, la km 54+990 pe partea dreaptă; 
- Trup 1.5: de la km 54+537 pe partea stângă, la km 54+954 pe partea stângă. 
Menționăm că satul Șercaia are actualmente în componență 10 trupuri izolate, în conformitate cu 

propunerile din prezenta documentație PUG, dar pozițiile kilometrice față de CF 205 sunt 

menționate doar pentru trupurile situate cel mai aproape de calea ferată. 

De asemenea, a fost schimbată denumirea trupurilor existente, astfel: 

- trupul 1.3 a fost inclus în trupul principal 1.1 al satului Șercaia 

- trupul 1.4 a devenit trupul 1.3 

- trupul 1.5 a devenit trupul 1.4 

- trupul 1.6 a devenit trupul 1.5 

Celelalte trupuri sunt situate la distanțe mari față de calea ferată. 

 
Pe traseul CF 205, este localizat 1 trup izolat aferent satului Vad, care este adiacent acestuia, 
astfel: 
- Trup 2.4: de la km 49+690 pe partea stângă, la km 49+765 pe partea stângă. 
 
 
Pe teritoriul UAT Șercaia, suprafața totală de teren cadastrată a CFR este de 80,21 ha, 
astfel: 
- suprafața cadastrală CFR pe UAT Șercaia este de 43,25 ha conform înscrisurilor Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară - linia c.f. 205 Brașov - Podu Olt între km CFR 46+600 - 49+500 
- suprafața cadastrală este de 36,96 ha pe linia neinteroperabilă 207 Șercaia - Șinca între km CFR 
19+625 - 17+200. 
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Organizarea circulatiei rutiere si a transporturilor 
Este structurata în funcție de configuratia de teren a localitatii, fiind deservite principalele obiective.  
Posibilitatile de dezvoltare sau modernizare sunt limititate datorita fondului construit existent. 
Pentru o fluenta mai buna a circulatiei se recomanda devierea cat mai mult posibil a circulatiei 
agricole pe drumurile agricole existente. 
Se recomanda introducerea transportului public intre satele apartinatoare si accesele de deservire. 
Pentru parcarea masinilor este inca necesar a se amenaja platforme de parcare prin largirea 
drumurilor oriunde este posibil, sau prin platforme posibil de amenajat pe DN73A si DN1S. 
Pentru cresterea fluentei si sigurantei circulatiei rutiere, in plansele PUG sunt prezentate punctele 
de conflict si punctele unde sunt necesare intersectii si amenajari (refaceri de poduri, modernizeri 
de intersectii). 

 
Puncte de conflict 
La iesirea din Sercaia spre Brasov in dreptul statiei de combustibil este linie continua si nu se poate 
asigura intrarea in benzinarie 

 
Siguranta circulatiei 
Pasarela peste calea ferata in zona halta Sercaia este in rampa. Trebuie realizat un proiect de 
semnalizare si trecere peste calea ferata avizat de CFR si DRDP pentru rezolvarea acestei 
probleme. 
Trecerea de pietoni din dreptul scolii din Sercaia trebuie semnalizata cu semnale luminoase în plan 
orizontal și vertical.  

 
Refacere poduri 
Reabilitarea podului de fier peste raul Sercaia/Sinca care are durata de viata depasita. 

 
Amenajare intersectii 
Este necesara amenajarea intersectiilor: 
- Intersectia DN73 A cu DN 1 
- Intersectia DN1S cu DN 1 

 
Organizarea statiilor pentru transportul in comun si pentru parcaje – garaje. 
- Pe cat posibil statiile destinate transportului in comun vor fi amenajate in alveole speciale, la 
limita caii de rulare si paralela cu aceasta; 
- In fiecare statie vor fi amenajate copertine, dotate cu mobilier urban si platforma de imbarcare calatori;  
- Unitatile economice, sediile de firme, sediile administratiei locale, unitatile comerciale etc., vor 
amenaja propriile parcari pe proprietate sau pe teren concesionat de la primarie; 
- Nu se va incuraja amenajarea de parcari care sa duca la distrugerea spatiului verde. 
 
Rezolvarea aspectelor conflictuale aparute din analiza situatiei existente (amenajarea unor 
intersectii, dimensionarea tramei stradale etc.) 
Principalul inconvenient privind transporturile la nivelul comunei Șercaia il reprezinta traversarea 
localitatilor Șercaia si Vad de drumurile nationale DN1, DN1S si DN73A. Cu toate ca pana in 
prezent circulatia ruta DN73A si DN 1S nu a fost foarte intensa, trebuie luat in calcul faptul ca 
aceste drumuri nationale reprezinta principalele accese spre Zarnești si Hoghiz (spre Sighisoara), 
zone geografice, cu potential turistic.  
Alte inconveniente sunt legate de structura retelei stradale, dimensionate in conditii restrictive, 
care nu mai corespund intrutotul circulatiei intense de astazi si din viitor.  
 
Organizarea circulatiei pietonale 
Se va avea in vedere realizarea de trotuare de-a lungul traseelor auto, in concordanta cu profilul 
strazii respective. Se vor completa plantatiile de aliniament de-a lungul drumurilor principale, cat si  
a zonelor vezi de protectie a circulatiei. 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

77 

 

Propuneri de amenajare, modernizare sau completare a cailor pietonale 
• Pentru circulatia pietonala se prevad trotuare si platforme pietonale in lungul arterelor de 

circulatie existente, amplasate in functie de limitele de proprietate. 
• Traversarea arterelor de circulatie se va face numai prin locuri marcate. Pentru 

descurajarea trecerilor prin locuri nepermise pe cat posibil spatiile verzi dintre trotuare si 
caile de rulare vor fi sadite garduri vii; 

• Refacerea aleilor pietonale in zonele centrale din localitatile componente si in parcurile din 
comuna. 

Trasee si amenajari pentru biciclisti. 
• In zonele centrale si pe principalele strazi vor fi amenajate si marcate piste pentru circulatia 

biciclistilor; 
• Amenajarea pistelor pentru biciclete se va face in lungul trotuarelor, unde latimea acestora 

permite sau in lungul retelei carosabile, inclusiv pe cele trei drumuri nationale; 
• Pistele de biciclete vor fi delimitate vizibil si marcate avand intrarile si iesirile semnalizate in 

conformitate cu prevederile legale;  
• Unele strazi si alei care nu indeplinesc cerintele dimensionale pentru circulatia 

autovehicolelor vor fi amenajate si destinate numai circulatiei cu bicicleta; 
• Unitatile economice, unitatilor de alimentatie publica si desfacere a produselor alimentare 

vor avea amenajate in parcari rastele pentru biciclete. 
 
Conditii speciale pentru persoanele cu nevoi speciale. 
Potrivit Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 
• Asigurarea si marcarea spatiilor de parcare de pe domeniul public pentru persoanele cu 

dizabilitati, in primul rand in zonele comerciale si in preajma institutiilor administrative ale 
comunei; 

• Adaptarea mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie, a statiilor si peroanelor de 
acces  pentru a putea fi utilizate de catre persoanele cu dizabilitati; 

• Adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si drumurile publice conform prevederilor legale, 
prin rampe de coborare de pe trotuare, inclusiv prin utilizarea marcajelor prin pavaj tactil; 

• Cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, 
mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar 
pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, 
telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor 
legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati.  

 

3.3.7 EVOLUTIA POPULATIEI 

3.3.7.1 Situatia existenta 

La recensamantul din 2011 populatia comunei Șercaia numara 2822 persoane, din care 1417 
barbati si 1405 femei. 
Din punct de vedere etnic, la Recensamantul Populatiei din anul 2011, populatia de etnie română 
era majoritara, mai exact reprezenta 81,33 % din totalul populatie, fiind urmată de maghiari 
(10,31%), rromi (4%), germani și alte etnii (3,61%). 
 
Datele prelucrate in urma recensamantului populatiei din 2002 si 2011 arata ca in comuna 
Sercaia, atat la nivel global cat si la nivelul fiecarei unitati administrative, populatia este in 
descrestere. Daca la recensamantul din 2002 numarul locuitorilor era de 3.050, in 2011 a scazut la 
2.822. Imbucurator este ca, desi in 2011 a scazut fata de 2002, incepand cu 2008 vorbim de o 
crestere timida a numarului acestora 
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Indicii de control ai populatiei pentru anul 2017:  
▪ populatia totala - 2940 persoane; 
▪ nascuti - 34 persoane, 
▪ decedati - 26 persoane; 
 
Sporul natural în perioada 2012-2017 este pozitiv, comparativ cu perioada 2008-2011 când a 
fost negativ, dar analizând perioada 2008-2017, sporul natural este negativ: -5.  
Din analiza datelor existente numărul plecarilor este în scadere, situându -se sub numărul 
celor de stabilire.  
Acest lucru poate avea la baza mai multi factori: 
- cresterea investitiilor din ultimii ani realizate in mediul rural in infrastructura de baza: 
extindere retele de utilitati, reabilitarea cailor de acces; 
- poluare mai scazuta in mediul rural fata de cel urban; 
- restructurarea fostelor întreprinderi de stat de pe teritoriul comunei și creșterea numǎrului 
investitorilor privați; 
- absorbția forței de muncǎ locală. 
În încercarea de stabilizare a populației și menținerea forței de muncǎ active în comună, 
administrația publicǎ a accesat programe cu finanțare europeană pentru dezvoltarea 
infrastructurii de bază în comună și creșterea confortului edilitar.  
Acest lucru, coroborat cu facilități acordate investitorilor, a condus la reconversia funcțională 
a zonelor industriale degradate precum și creșterea activității și rentabilității economice la 
nivelul comunei. 
Situatia fortei de munca pe piata muncii locale este destul de fluctuanta. Repartiția populației 
ocupate pe activități ale economiei naționale în anul 2016 arată că 80,04% din totalul salariaților 
înregistrați în societăți comerciale aveau locuri de muncǎ în agricultură; 13,58% în servicii, 2,44% 
în comerț, 2,24% turism, 1,02% în industrie și sub 1% în construcții și transporturi. 
Comparativ cu anul 2011, an în care erau ocupate în total 233 de locuri de muncǎ, numărul total al 
salariaților în anul 2016 a crescut la 491. Dintre cele șapte domenii prezentate mai sus, agricultura 
este domeniul care a înregistrat cea mai mare creștere, atât față de anul precedent cât și față de 
anul 2011, înregistrând așadar o ascendență continuă. Celelalte domenii au înregistrat un trend 
descendent față de anul de referință 2011, iar serviciile au înregistrat o creștere cu 58,14% față de 
anul precedent. O scădere continuă și constantă a avut numărul salariaților din construcții (cu 50% 
față de anul 2015), din industrie (cu 64,29% față de anul 2015). Au existat și domenii unde 
numărul salariaților a fost dinamic. 
Aceasta crestere a numarului de salariati are un efect benefic in plan economic si social, 
conducând la creșterea calității vieții în comună. 
 

3.3.7.2  Estimarea evolutiei populatiei 

 
Efectivul populatiei comunei Sercaia : 3050 conform recensămantului din anul 2002, 2822 conform 
recensămantului din 2011,  la nivelul anului 2017 înregistrându-se o creștere timidă, respectiv 
2940 locuitori. Sporul natural negativ este datorat reducerii natalitatii migratiei populatiei sau a 
tinerilor spre centrele urbane. Analiza arata un reviriment al sporului migrator prin reducerea 
diferentei intre numarul plecarilor si cel al stabilirilor.     
Rata bruta a natalitatii si mortalitatii 
Mortalitatea ridicata este un fenomen caracteristic ruralului romanesc si are cauze complexe fiind 
atat o consecinta a imbatranirii demografice cat si o rezultanta a factorilor sociali si economici: 
accesul la servicii, calitatea vietii, nivelul de educatie.  
Populatia comunei Sercaia se caracterizeaza prin deficit demografic, respectiv numar redus de 
nascutii vii fata de numarul persoanelor decedate. Populatia din zona de studiu are un 
comportament demografic specific zonei Banatului, cu rata redusa a natalitatii si pondere mare a 
populatiei imbatranite. Este de remarcat in ultimii ani reducerea ratei mortalitatii, influentata fiind 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

79 

 

de efectivele in crestere mari ale grupei de varsta peste 65 ani. Cele mai inalte valori ale 
mortalitatii au fost inregistrate in anii 2006, 18 persoane decedate la 1000 locuitori.                   
Rata natalitatii a scazut continuu, de la un maxim de 6,3‰ in 2004 la o cincime, respectiv 
1,26‰ in 2007, fata de 11‰ inregistrata in mediul rural in Romania. Migratia tinerilor constituie 
cauza reducerii natalitatii, reducerea numarului de persoane la varsta fertilitatii, solutia fiind 
stabilizarea tinerilor in mediul rural, sansa pentru dezvoltarea localitatii.  
Sporul natural definit in literatura de specialitate ca diferenta intre numarul nascutilor vii si cel al 
decedatilor intr-un an, acest indicator releva cresterea sau diminuarea efectivului  populatiei.  
În perioada 2008-2017 sporul natural a inregistrat un deficit natural care a avut un maxim în anul 
2011 când a înregistrat o valoar record -22, după care în perioada 2012-2017 a devenit pozitiv. 
Media deficitului se situează în jurul valorii de - 5 (in medie sunt cu 5 mai multe persoane 
decedate decat nascuti vii, medie calculata pentru perioada 2008-2017). Deficitul natural este 
explicat de efectivul in scadere al populatiei la varsta fertila ce este caracterizata de tendinta de 
migrare.  
Sporul migratiei calculat ca diferenta între numarul de stabiliri de domiciliu si de plecari, sporul 
migratiei releva cresterea sau diminuarea populatiei datorata fluxului rural-urban sau urban-rural – 
numit si de intoarcere.  
Evolutia comparativa a stabilirilor si plecarilor arata o tendinta de stabilire a populatiei în comuna 
în perioada 2008-2017, perioada atractiva din punct de vedere economic,  dar media pentru 
perioada analizată se situează la 13 pe an. Tendinta de intoarcere in rural, remarcata la scara 
nationala  a caracterizat si comunitatile de pe teritoriul comunei Sercaia, numarul celor ce s-au 
stabilit in comuna după 2012 a crescut in comparatie cu cel al plecarilor.  
 
Prognoza populatiei 
Evolutia populatiei se poate determina dupa urmatoarele modele: 
- modelul de crestere biologica in care calculul se face pe baza posibilitatilor de crestere naturala 
(spor natural) 
- model de crestere tendentionala prin luarea in considerare a sporului mediu anual (spor natural si 
migrator inregistrat in ultimii 15-20 ani). 
Conform primului procedeu de calcul prin crestere biologica populatia se estimeaza astfel: in anii 
2008-2017, sporul natural mediu este - 5. 
Conform celui de-al doilea model de calcul - crestere tendentionala - pe aceeasi perioada situatia 
se prezinta astfel: spor migrator -13 
(-5) spor natural + (13) spor migrator = +8 
In cazul primului procedeu populatia comunei Sercaia  scade cu 5 locuitor pe an, iar in cel de-al 
doilea procedeu crește cu 13 locuitori pe an. Pentru estimarea populatiei de perspectiva tebuie 
avuta in vedere cresterea potentialului economic, dezvoltare turismului, stoparea fenomenului de 
migratie negativa si cresterea sporului natural. Mergand pe aceste prezumtii consideram ca in 
urmatorii 10 ani sa se stabilizeze in jurul cifrei de 3000 locuitori. 
Considerand ca obiectivele propuse privind dezvoltarea activitatilor economice vor fi atinse, 
populatia activa va fi ocupata prin crearea de noi locuri de munca. 
In urma mutatiilor previzibile in structura populatiei ocupate, precum si acelor rezultate din 
mobilitatea populatiei si a fortei de munca se vor rezolva unele dintre problemele sociale actuale. 
Se vor imbunatatii conditiile de viata prin ridicarea nivelului de trai, conditiillor de locuire si a celor 
de recreere. Toate acestea vor fi posibile numai daca dezvoltarea economica prognozata pentru 
comuna se va realiza.                
 

3.3.8 Disfunctionalitati la nivelul teritoriului si al localitatii 

 
La nivelul teritoriului administrativ al comunei Sercaia nu au fost intocmite analize si studii de 
fundamentare privind disfunctionalitatile ce se manifesta la nivelul localitatilor componente. Acest 
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capitol a fost intocmit pe baza cercetarilor si observatiilor facute la fata locului, pe baza Strategiei 
de dezvoltare a comunei, a discutiei cu autoritatile locale si cu localnicii. 

 
a. Dezechilibre in activitatea si dezvoltarea economica 
- Instabilitatea legislativa; 
- Valorificarea redusă a resurselor locale; 
- Politicile economice promovate la nivel central. 

 
b. Probleme sociale rezultate din perturbarile in ocuparea fortei de munca existente  
(Vezi capitolul 2.5 Populatia. Elemente demografice si sociale,) 
Mult timp comunitatile din zonele apropiate de orasele Fagaras si Brasov au functionat ca rezerva 
de personal pentru industria din aceste orase. Aceasta situatie a conferit o oarecare stabilitate 
sociala si resurse financiare pentru locuitorii comunei. Dupa 1990 restrangerea activitatilor 
industriale a reprezentat un regres important, ce a produs grave perturbatii ale economiei locale, 
determinand manifestarea unor probleme sociale specifice, printre care: 
◦ numarul ridicat de persoane apte, care nu-si gasesc un loc de munca adecvat; 
◦ numarul ridicat a persoanelor dependente de ajutoarele sociale; 
◦ cresterea tendintei de emigrare a populatiei tinere, apta de munca spre alte zone cu potential de 
dezvoltare sau in tari ale UE. 
Disfunctionalitati. 
Comuna Sercaia se confrunta cu unele fenomene sociale, si deficiente precum : 
- accentuarea procesului de imbatranire a populatiei; 
- comuna nu beneficiaza de existenta unui centru de consiliere privind: abandonul familial, 
delicventa juvenila, consumul de droguri, medierea muncii etc. 
- migratia fortei de munca active in strainatate 
 
c. Disfunctionalitati in cadrul activitatilor economice 
- Infrastructura rutiera partial deficitara, drumurile comunale si cele neclasificate aflate in proces 
de reabilitare 
- Mecanizarea insuficienta din agricultura si zootehnie. 
- Valorificarea redusa a unor produse agricole obtinute in gospodarie (lapte si produse lactate, 
lana, oua, cartofi etc.). 
- Lipsa posibilitatilor de conversie profesionala a populatiei active din zona. 
- Scaderea continua a numarului de animale la nivelul comunei datorita politicii promovate la nivel 
central si a posibilitatilor limitate de valorificare a produselor acestora. 

 
d. Conditii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrari 
hidrotehnice, hidroameliorative si antierozionale  
- Structura litologica a zonei, dimensiunea bazinelor hidrografice in conditiile unor precipitatii 
excesive, favorizeaza o puternica spalare a stratului vegetal si antrenarea unor importante cantitati 
de material clastic, provocind inundatii pe raurile Olt si Sercaia/Sinca 
- Limitarea proceselor de degradare a malurilor raului Sercaia si Olt, in perioadele cu o pluviaritate 
excesiva, prin indiguiri, fixarea malurilor cu vegetatie forestierea specifica, si curatarea albiilor.  
In aceste conditii se impun o serie de masuri: 
- lucrari de curatare a albiilor minore ale raurilor  Olt si Sercaia/Sinca; 
- datorita popularilor cu castori s-a distrus vegetatia lemnoasa de pe malurile raurilor Olt si 
Sercaia/Sinca  
- lucrari de indiguire in lunca raului Olt si Sercaia/Sinca; 
- realizarea pragurilor de fund pe teritoriul administrativ al raului Sercaia/Sinca 
- actiuni de impadurire in zone afectate de procesele de ravenare si solifluxiuni si deteriorarea 
malurilor datorita actiunii castorilor in zonele neproductive de-a lungul raului Sercaia/Sinca si Olt 
e. Necesitatea protejarii unor zone cu potential natural valoros, situri sau rezervatii de 
arhitectura si arheologie 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

81 

 

Satul Sercaia este cea mai dezvoltata si populata asezare din cadrul comunei. Structura sa urbana 
este cea mai extinsa si complexa, consecinta a calitatii sale de resedinta de comuna. Fondul 
construit consta intr-un colaj de tipologii de locuire care respecta totusi aceleasi reguli de front ca 
in satele apartinatoare: continuitate, omogenitate si caracter compact, (rezultat al parcelarului si al 
modului de construire local specific zonei), precum si ornamentatie si cromatica traditionala 
bogata. Caracterul urban traditional se impune mentinut si amplificat, ca reper identitar important 
din punct de vedere cultural si turistic. 
Morfologia asezarii este determinata de raul Sercaia. 
Specificul local este dat de: modul de ocupare a terenului cu locuinte aliniate la strada, amplasarea 
pe parcele lungi, nivelul parter unitar al locuintelor, spatiul public tipic dintre drum si case, 
acoperisul majoritar in doua ape. Acestea sunt elemente care dau specificitate si atractivitate 
turistica, reprezentand un patrimoniu material cu puternica valoare identitara.  
Satele comunei prezinta ca trasatura principala fronturile stradale continue, omogene si opace, 
(rezultat al parcelarului si al modului de construire local), ornamentatie si cromatica traditionala.  
Caracterul traditional in special al satului Halmeag, se impune mentinut si amplificat, ca reper 
identitar important din punct de vedere cultural si turistic. 
Fronturile stradale ale satului sunt riguros continue, omogene si opace. Mentinerea acestui 
caracter se realizeaza prin reglementarile cuprinse in Regulamentul Local. Ornamentatia are un rol 
important fiind prezenta mai special pe elementele de tamplarie, usi si ferestre, dar si pe suprafete 
tencuite, acestea avand aplicatii mulate, profile trase ancadramente, texturi. Se observa 
imprumutarea motivelor traditionale ramanesti folosite in artele aplicate. Materialele folosite pentru 
finisaje sunt cele traditionale, cu exceptia caselor a caror tencuiala a fost refacuta cu tencuiala de 
ciment.  
Concluzii 
Satele comunei Sercaia detin un patrimoniu arhitectural firesc integrat intr-un mediu natural unic, 
in special satul Halmeag.          
Actualmente acest patrimoniu este in stare avansata de degradare si necesita interventie imediata. 
Punerea in valoare a elementelor de specificitate locala ar contrabalansa perspectiva 
unidirectionala catre localitatea Sercaia si ar contribui la o evolutie armonioasa a intregului 
teritoriu. 

 
f. Disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice 
- Lipsa conditiilor de functionare a unor piete agroalimentare locale; 
- Lipsa unor servicii financiar-bancare; 
- Crearea unor centre de consultanta si formare profesionala in domeniul agricol si al serviciilor 
turistice la nivel de comuna sau la nivel intercomunal; 
- lipsa unei sucursale a Directiei Agricole in zona. Exista doar la Brasov 

 
g. Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun 
Infrastructura de transport: 
Lungimea totală a drumurilor din comuna Şercaia este de 22,575 km, iar calea ferată se întinde pe 
o distanţă de 8 km. 
În localitatea Şercaia există o haltă CFR și o staţie CFR.  
Între localitatea Şercaia - Halmeag şi Şercaia – Vad nu există mijloace de transport în comun.  
În localitatea Şercaia există două staţii de autobuz pentru cursele regulate care fac legătura între 
Făgăraş - Braşov, Rupea - Făgăraş. 
Concluzii: 
- clarificarea traseului autostrazii, care ar degreva circulatia de pe drumul national care tranziteaza 
localitatea Sercaia;  
- numarul mic al mijloacelor de transport, capabile sa asigure legaturile dintre centru de comuna si 
localitatile urbane din zona de interes economic. Lipsa statiilor de autobuz amenajate. 
- lipsa legaturilor auto dintre centrul de comuna, satele componente si teritoriile administrative; 
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- o parte din locuitorii localitatii Sercaia resimt negativ lipsa unor poduri care sa lege cele doua 
maluri ale raului Sercaia/ Șinca și Olt. 
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3.3.9 Prioritati  la nivelul teritoriului si al localitatii 

 

DOMENII DISFUNCTIONALITATI 

 

Agricultura 

Organizarea deficitara, fărâmițarea exagerata a proprietatilor agricole; 

Culturi care dau productii variabile atat in spatiu cat si in timp datorita  
posibilitatilor materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole, 

conditiilor meteorologice nefavorabile in fazele de vegetatie, ineficienta sau 

lipsa asolamentelor, lipsa de experienta a cultivatorilor in gestionarea 
resurselor de sol, lipsa unor lucrari ameliorative; 

Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinta a terenurilor; 
Dezechilibrarea structurii pe categorii de culturi; 

Dotarea actuala este insuficienta comparativ cu suprafata agricola; 
Functionarea necorespunzatoare a sistemului de aprovizionare tehnico – 

materiala a serviciilor pentru agricultura; 

Numar redus al unitatilor locale de prelucrare a productiei agricole; 
Slaba implicare in preluarea productiei agricole de la producatori; 

Reducerea accentuata a efectivelor de animale si scaderea calitatii 
materialului genetic.  

Mecanizare insuficienta în agricultura și zootehnie; 

Industrie 

Posibilitati reduse de prelucrare a productiei agricole; 
Valorificarea redusa a unor produse agricole obtinute in gospodarie (lapte si 

produse lactate, lana, oua, cartofi etc.). 

Lipsa posibilitatilor de conversie profesionala a populatiei active din zona. 
Scaderea continua a numarului de animale la nivelul comunei datorita politicii 

de la nivel central si a posibilitatilor limitate de valorificare a produselor 
locale. 

Turism 

Slaba valorificare a potentialului turistic; 

Capacitate redusa de cazare; 
- Starea de degradare a unor obiective culturale protejate; 

- Infrastructura de acces si /sau de mediu necorespunzatoare sau lipsa in 

zonele turistice; 
- Lipsa unui punct de informare turistica; 

- Promovare insuficienta a evenimentelor culturale; 
- Lipsa turismului rural; 

- Infrastructura de sport si agrement slab dezvoltata; 

- Lipsa locurilor de joaca pentru copii; 
- Lipsa parcurilor; 

- Venituri mici ale populatiei; 
- Amenajari insuficiente pentru protectia si vizitarea obiectivelor naturale si 

culturale. 

Servicii 

Domeniul serviciilor pentru persoane este prezent in localitatea centru de 
comuna si mai slab reprezentat in celelalte localitati; 

Din sectorul tertiar al comunei lipsesc o serie de servicii de mare importanta, 

printre care: unitati de reparatii si intretinere, servicii de gospodarie 
comunala (alimentare cu apa – Vad, gaze naturale- Halmeag, canalizare – 

Vad, piete agroalimentare);  
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI 

Populatia si 

resursele de 

munca 

Degradarea echilibrului demografic, grad de dependenta economica mare al 

persoanelor vârsnice fată de generatia tânără. 

- Populatie in descrestere; scaderea populatiei cu varsta cuprinsa intre 20-24 
ani, cu 46,5% 

- Reducerea ponderii populatiei tinere;  
- Migrarea absolventilor de scoala gimnaziala;  

- Soldul migratiei interne este negativ; 

- Scaderea numarului casatoriilor; 
- Cresterea numarului solicitarilor de plecare cu domiciliul din localitate; 

- Cresterea numarului populatiei cu varsta peste 85 ani-ridica probleme de 
investitii pentru ocrotirea sanatatii, pentru ocrotirea sociala, pentru 

asigurarea batranetii etc;  

- Rata scazuta a natalitatii va duce la imbatranirea populatiei; 
- Deficit de personal pe piata muncii datorită scaderii numarului persoanelor 

active; 
- Migrarea populatiei active catre zona urbana si in stainatate; 

Locuirea 

Zone cu P.O.T. si C.U.T. foarte mic;  

Lipsa dotarilor de stricta necesitate, sau prezenta unora in stare insalubra; 
Incalzirea populatiei se face  cu sobe cu combustibil solid in localitatea 

Halmeag. 

Dotari social - 

culturale 

Lipsa spatiilor pentru activitati cultural-sportive; 
Lipsa de preocupare a populatiei pentru recalificare si reconversie 

profesionala; 
Insuficienta reprezentare a unor dotari de cultura si recreere; 

Deplasarea pe distante mari pentru asigurarea unor servicii de natura 

administrativa. 
Caminul cultural dn Hălmeag este intr-o stare avansata de degradare 

ECHIPARE TEHNICA 

Circulatie 

Tranzitarea prin centrul localitatii Sercaia a drumului national DN1 si DN 73 A 

Drumuri cu imbracaminte  degradata (starea precara a drumurilor de     
interes local din comuna); 

     Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit; 
 DN 73A este nemodernizat, cu defecte in corpul drumului cu repercursiuni     

asupra sigurantei circulatiei; 

Lipsa cai de acces pietonal/trotuare; 
 Lipsa piste de biciclete; 

 Lipsa rigole/santuri de scurgere a apelor pluviale; 
 Lipsa accese gospodarii/acces deficitar; 

 Drumuri satesti/strazi nemodernizate in toate satele din comuna Șercaia; 
 Drumuri agricole nemodernizate; 

Pasajul care traverseaza calea ferata, pe DN 73A, la Halta Sercaia este 

suprainaltat si puternic denivelat, producand disfunctionalitati asupra 
circulatiei rutiere; 

Drumul de acces catre Manastirea evanghelica luterana din Halmeag, 
monument de clasa A este din pamant; 

Cele doua poduri peste raul Olt si raul Sercaia/Sinca au durata de viata 

depasita si nu rezista la tonajul autovehiculelor - necesita consolidari/ 
înlocuire; 

Nu este asigurat transportul public intre localitatile comunei si catre celelalte 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI 

localitati: orasul Fagaras si municipiul Brasov etc. 

Gospodarirea 

apelor 

 Lipsa unor studii de inundabilitate pe raul Șercaia/Șinca. 

Sursele de apa potabilă de mare adâncime nu sunt potabile (apă sărată). 

Singura sursa de apă potabilă de mare adâncime identificată în satul Șercaia, 
a fost captata  pentru asigurarea necesarului de apă pentru populatia din 

comuna.  
Lipsa pragurilor de fund pe raurl Sercaia/Sinca care conduce la eroziunea 

malurilor 

Alimentare cu 

apa si 

canalizare 

Lipsa infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in satul Vad si partial 
in Sercaia; 

Procentul mare de locuitori neracordati la sistemul de alimentare cu apa si 

canalizare 

Alimentare cu 

gaze naturale 

Lipsa retelelor de alimentare cu gaze naturale in satul Halmeag. 

Alimentare cu 

energie 

electrica 

Exista un procent de 5% din locuinte neracordate la reteaua electrica. 

Lipsa iluminatului decorativ a cladirilor si monumentelor reprezentative 

Retele de 

telefonie  

- Lipsa unui punct de acces public la internet 

- Retelele de telefonie sunt pozate aerian 
 

PROBLEME DE MEDIU 

Protectia si 

conservarea 

mediului 

Constientizarea populatiei comunei cu privire la importanta protectiei 

mediului inconjurator; 
Constientizarea populatiei comunei Sercaia privind sursele de poluari 

accidentale a factoriilor de mediu: aer , apa, sol.   
Locuitorii ignora efectele poluante ale unor activitati  

-Nu exista preocupare a societatii civile pentru starea mediului 

-Informare deficitara cu privire la poluare si efectele de mediu 

Depozitarea 
deseurilor 

menajere 

Inca se mai depoziteaza gunoaie menajere si deseuri din constructii si 
demolari in locuri neautorizate: pe drumuri publice, in albia raului Olt, la 

dosuri de gradini 

 
 

3.4  RELATIA CU ALTE PLANURI SI PROGRAME 

 
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de 
Urbanism al comunei Șercaia” a fost elaborat tinand cont de relatia acestuia cu urmatoarele 
documente, grupate astfel :  
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3.4.1 Planuri si programe la nivel national 

3.4.1.1 Planul de Amenajare a Teritoriului National - P.A.T.N. 

Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamenteazã programele 
strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determinã dimensiunile, sensul si prioritãtile 
dezvoltãrii în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerintelor europene. 
Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN – este elaborat pe sectiuni specializate, care 
sunt aprobate prin lege de cãtre Parlamentul României si care sunt obligatorii pentru toate 
autoritatile administratiei publice, respectiv: 
 

1. Legea 363/2006 – PATN Sectiunea I – Retele de transport 
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea I-Retele de transport sunt 
obligatorii si se aplica in amenajarea teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor, dupa 
caz.  
Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru retelele de transport, se 
stabileste prin documentatii de urbanism sau de amenajare a teritoriului si prin studii de 
fezabilitate, aprobate conform legii. 
Pe terenurile rezervate dezvoltarii retelelor de transport stabilite prin documentatii de amenajare a 
teritoriului, se interzice autorizarea executarii constructiilor definitive fara avizul conform al 
organului de specialitate al administratiei publice centrale, care stabileste politica in domeniul 
transporturilor. 
In conformitate cu informatiile CNAIR, sunt planificate urmatoarele proiecte: 
- Reabilitare DN 73A, km 0+000-19+910, km 20+975-69+940 – documentatia de proiectare este 
in curd de avizare faza DALI 
- Autostrada A3 sector Brasov–Fagaras – documentatie de proiectare in faza SF. 
Astfel, teritoriul UAT Comuna Sercaia va fi strabatut de autostrada A3 Bucuresti – Bors. 

 
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea I-Retele de transport sunt 
obligatorii si se aplica in amenajarea teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor, dupa 
caz.  
Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru retelele de transport, se 
stabileste prin documentatii de urbanism sau de amenajare a teritoriului si prin studii de 
fezabilitate, aprobate conform legii. 
 

2. Legea 171/1997 – PATN Sectiunea a II-a - Apa 
In PATN pentru teritoriul comunei Sercaia nu au fost prevazute masuri pentru imbunatatirea 
alimentarii cu apa potabila a comunei si nu sunt mentionate disfunctionalitati mari in ceea ce 
priveste alimentarea cu apa si canalizare.  
Pe plan local s-au întocmit și sunt în derulare proiecte pentru finalizarea lucrarilor de alimentare cu 
apa si canalizare pe întreg teritoriul comunei. 
Anexa 7, Lucrari prevazute in planul de amenajare a teritoriului national – Apa pentru irigatii: 
Suprafete amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, in sisteme de peste 1.000 ha, propuse pentru 
reabilitare pe termen lung: pozitia 4.04 judetul Brasov, Sercaia-Mandra 4.182 ha. 
 
In prezent se afla in derulare prin PNDR investitii vizand extinderea rețelelor de alimentare cu apa 
în satul Șercaia și introducerea rețelelor de alimentare cu apă în satul Vad. 
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3. Legea 5/2000 – PATN Sectiunea a III-a – Zone protejate 
Ariile naturale protejate cuprind zone naturale delimitate geografic si topografic destinate 
realizarii unor obiective specifice privind conservarea diversitatii biologice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
elementelor si fenomenelor peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, 
prin instituirea unui regim special de ocrotire, conservare si utilizare durabila. 
Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea 
geografica si localizarea teritoriala sunt prevazute in Anexa nr. I. 
Teritoriul administrativ al comunei Sercaia nu este situat in nici un parc natural sau national, dar 
include o rezervatie naturala pe teritoriul satului Vad: pozitia 2.250 Poienile cu narcise din 
Dumbrava Vadului – in suprafata de 394,90 ha. 
 
Valorile de patrimoniu cultural de interes national (Monumente istorice de valoare nationala 
exceptionala) sunt prevazute in Anexa III  
I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAŢIONAL 
    (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAŢIONALĂ EXCEPŢIONALĂ) 
1. Monumente şi ansambluri de arhitectură,  
k) Biserici si ansambluri manastiresti: k)38 Biserica evanghelica-satul Halmeag. 
 
II. UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A PATRIMONIULUI 
CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAŢIONAL 
Beclean, Bod, Bran, Buneşti, Caţa, Cincu, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Homorod, Jibert, 
Lisa, Moieciu, Ormeniş, Prejmer, Sânpetru, Şercaia, Şoarş, Voila, Vulcan. 
 
Ulterior aprobarii Sectiunii a III-a Zone protejate s-a imbogatit baza legala in ceea ce priveste 
patrimoniul construit protejat prin aparitia Legii nr. 422/2001 cu privire la protejarea monumentelor 
istorice, republicata al Ordonantei nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic republicata, 
a Ordinului nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 
monumentelor istorice 
 
 

4. Legea 351/2001 – PATN Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati 
 
Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri: 
- Rangul IV – resedinta de comuna 
- Rangul V – sate componente ale comunei 
 
Elemente si nivel de dotare ale localitatilor: 
Sercaia este o localitate de rangul IV atribuit satelor resedinta de comuna. 
Dotarile minime obligatorii necesare in vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective 
sunt: 
- sediu de primarie; 
- gradinita, scoala primara si gimnaziala; 
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 
- posta, servicii telefonice; 
- sediu de politie si de jandarmerie; 
- camin cultural cu biblioteca; 
- magazin general, spatii pentru servicii; 
- teren de sport amenajat; 
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- parohie; 
- cimitir; 
- statie/halta C.F. sau statie de transport auto; 
- dispensar veterinar; 
- sediu al serviciului de pompieri; 
- puncte locale pentru depozitarea deseurilor; 
- alimentare cu apa prin cismele stradale.           
           
Localitatile Halmeag si Vad sunt sate componente – localitati rurale de rang V 
Existenta unor dotari publice sau comerciale si dimensiunea acestora sunt determinate de numarul 
de locuitori si de specificul asezarii. Dotarile minime obligatorii in satele avand peste 200 de 
locuitori sunt: 
- scoala primara; 
- punct sanitar; 
- magazin pentru comert alimentar si nealimentar. 
Localitatile comunei din punct de vedere al tipului de localitati se incadreaza in localitati tentaculare 
cu retea stradala mixta, ele sunt rezultate din locuirile in vaile cursurilor de apa din zone de deal si 
podis.   
In harta de mai jos sunt exemplificate localitatile rurale in care s-au produs scaderi accentuate de 
populatie (1966-1998), si care necesita sprijin si revitalizare. 
Pentru judetul Brasov  
– comune cu scaderi de populatie de 30 – 50% sunt: Bunesti, Cata, Fundata, Harseni, Jibert, Lisa, 
Mandra, Parau, Recea, Sercaia, Soars, Ucea, si Vistea; 
- Comune cu scaderi de populatie de peste 50% sunt: Beclean si Ticusu 
 

5. Legea 575/2001 – PATN Sectiunea a V-a – Zone de risc natural 
In general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimba intr-un timp relativ 
scurt si cu un grad apreciabil de violenta o stare de echilibru existenta. In literatura de specialitate 
din acest domeniu, nu prea dezvoltata si destul de fragmentata, sunt considerate riscuri naturale, 
urmatoarele: 
- Risc - estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada 
de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. 
- Cutremur - miscare vibratoare a scoartei terestre, generata de o ruptura brutala in aceasta, ce 
poate duce la victime umane si distrugeri materiale. 
- Inundatie - acoperire a terenului cu un strat de apa in stagnare sau in miscare, care, prin marime 
si durata, poate provoca victime umane si distrugeri materiale, ce deregleaza buna desfasurare a 
activitatilor social-economice din zona afectata. 
- Alunecare de teren - deplasare a rocilor si/sau a masivelor de pamant care formeaza versantii 
unor munti sau dealuri, a pantelor unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrari funciare, ce 
poate produce victime umane si pagube materiale.              
Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau in mare masura, atenuate. La nivelul 
actual al cunostintelor stiintifice, desi nu este posibil de prevazut exact timpul lor de producere, se 
poate determina destul de precis locul unde ele se vor produce. Daca se stie, spre exemplu, care 
sunt zonele inundabile sau cele cu alunecari. Acest lucru poate permite adoptarea de masuri 
eficiente de protectie.  
Cutremur 
Conform anexei 3 – judetul Brasov se incadreza in gradul VII de intensitate seismica exprimata in 
grade MSK. 
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Inundatii   
Pe teritoriul comunei Sercaia intalnim tipuri de inundatii pe cursuri de apa sau pe torenti conform 
Anexei 5: 
- Sercaia inundatii pe curs de apa  
      
Alunecari de teren 
Comuna Sercaia nu are perimetre cu potential de alunecare de teren conform Anexei 7. 
Factorii cauzali care declanseaza alunecarile de teren, omologati si acceptati de Comunitatea 
stiintifica (I.U.G.S. – G.M./L) se refera in principal la patru categorii de conditii favorizante, cu 
caracter exhaustiv :  
- conditii litologice  ; 
- procese geomorfologice ; 
- procese fizice ; 
- procese antropogene 
Factori responsabili de producerea alunecarilor de teren cu rol determinant le revine   criteriilor 
litologice si geomorfologice, o insumare a situatiilor celor mai defavorabile din aceste doua criterii, 
conducand de regula la declansarea unor alunecari.         
 

6. Legea 190/2009  de  aprobare a OUG 142/2008 – PATN Sectiunea VIII – 
Zone cu resurse turistice 

Ordonanta guvernamentala 142/2008, privind Zonele cu resurse turistice, incadreaza comuna 
Șercaia in cadrul UAT-urilor cu resurse naturale cu concentrare foarte mare (Anexa 1 UNITĂŢI 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari).  
Zonele cu resurse turistice sunt definite ca unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora 
există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice, ce pot genera 
dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism. 
 

3.4.1.2 Strategia Naţională de Dezvoltarea Durabilă (2013–2020-2030) 

 
SNDD stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la 
modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru 
cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor 
dintre ei în armonie cu mediul natural. Obiectivele formulate în Strategie vizează menţinerea, 
consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale şi a capacităţii funcţionale 
a biodiversităţii ca fundament pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de 
presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă  de impactul previzibil al schimbărilor 
climatice.  
Direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile relevante 
pentru proiect sunt următoarele: 

- corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, cu 
potenţialul şi capacitatea de susţinere a biodiversităţii; 

- asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative 
ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice; 
corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în vederea 
asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de 
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biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea şi sporirea 
fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului; 

- necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în 
domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, 
sănătăţii şi serviciilor sociale; 

- protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional. 
 

3.4.1.3 Program Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 

 
Având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în 
infrastructură, corelat cu experienţa perioadei de programare 2007-2013, promovarea investiţiilor 
care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre finanţare în 
cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global: “Dezvoltarea infrastructurii de 
transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării 
premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a 
resurselor naturale” 
 
Relevante pentru proiectul evaluat sunt toate cele 4 sectoare ale POIM, respectiv infrastructura de 
transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie 
şi eficienţă energetică. 

OT4. prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de 
eficienţă energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart 
Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, prin 
investiţii în domeniul energiei şi eficienţei energetice, orientate preponderent spre stimularea 
mediului privat în creşterea gradului de eficienţă energetică, precum şi spre introducerea de noi 
tehnologii de tip smart, modernizarea reţelor de producţie, distribuţie şi transmisie a energiei 
electrice şi susţinerea  cogenerării. 
 

OT5. prin finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite 
să atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacităţii de intervenţie 
în domeniu 
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, prin finanţarea 
unor investiţii în infrastructura cu rol de prevenire a riscurilor naturale şi a unor măsuri non-
structurale menite să prevină, atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice; consolidarea 
capacităţii de intervenţie în domeniu va fi susţinută, de asemenea. 
 

OT6. prin promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat 
al deşeurilor, protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului 
Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin promovarea 
investiţiilor în sistemele integrate centralizate de apă şi apă uzată, de colectare şi tratare a apelor 
uzate, în managementul integrat al deşeurilor şi protecţia naturii prin refacerea siturilor poluate 
istoric şi a implementării planurilor de management Natura 2000, şi monitorizarea calităţii aerului.   
 

OT7. prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, precum 
şi transportul de energie 
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Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura reţelelor 
importante, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura de transport rutier, feroviar, aeroportuar, 
naval, multimodal şi urban subteran, precum şi la transportul de energie electrică şi de gaze 
naturale. 
 

3.4.1.4 Planul Operational Regional 2014-2020  

 
POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și 
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor 
de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
 
Viziunea strategică pentru POR 2014-2020 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate 
ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunilor 
României, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele 
strategice naționale și europene relevante. Dintre aceste nevoi identificate la nivelul regiunilor, 
relevante pentru proiectul nostru sunt: 

• Sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității 
economiilor regionale 

• Consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile 
publice, inclusiv clădiri publice, precum și la nivelul clădirilor rezidențiale 

• Nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de seră și poluare generate de transportul rutier la 
nivelul zonelor urbane; 

• Resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate; 
• Potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea 

zonelor mai puțin dezvoltate / izolate 
• Infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică 

incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman 
• Nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind 

dezvoltarea socio-economică a comunităților locale 
 

3.4.1.5 Programului Naţional de Dezvoltare Rurală ( PNDR). 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin 
care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru 
dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară 
este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). 
  
Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare Strategice Comunitare ce 
fac referire la mediul rural. În funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută pe 
baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile pentru dezvoltare rurală, în 
strânsă legătură cu priorităţile comunitare. 
Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) 
prioritare pentru finanţare prin FEADR. 
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Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi 
dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face 
mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul 
rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din 
aceste zone. 
 
Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management 
durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea 
biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării 
pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management 
durabil al terenurilor agricole şi forestiere. 
 
Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai 
mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi 
punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. 
  
Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - 
vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare 
care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic. 
  
Axa IV – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru 
îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 
 
Operațiunile relevante prentru proiectul nostru sunt: 
-  Cunoștințe adecvate în rândul fermierilor 
- Servicii de consiliere și consultanță agricolă adecvate și de calitate 
- Adaptarea activităților de cercetare și a rezultatelor  cercetării la nevoile fermierilor și 
procesatorilor 
-  Nivel adecvat de capital şi tehnologie pentru realizarea de activități agricole moderne 
-  Modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole și adaptarea acestuia la standardele 
UE 
-  Reîntinerirea  generațiilor de fermieri 
-  Înființarea de grupuri și cooperative de producători 
-  Lanțuri alimentare integrate 
- Managementul riscului în agricultură si actiuni de prevenire si refacere a potentialului agricol 
-  Acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, procesatori, a micilor antreprenori 
din  zonele rurale 
-  Menținerea diversității biologice  și a valorii de  mediu a terenurilor agricole și forestiere 
- Susținerea unui management eficient și durabil al pădurilor 
- Creșterea  suprafețelor împădurite 
-  Menținerea și îmbunătățirea resurselor de apă 
-  Protecția și îmbunătățirea resurselor de sol 
-  Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
-  Nivel redus de emisii GES  din sectorul agricol  și tranziția către  o economie cu emisii scăzute de 
carbon 
- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială 
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-  Infrastructura de bază şi servicii adecvate în zonele rurale 
-  Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale 
- Patrimoniu local conservat 
-  Dezvoltare locală prin abordarea LEADER 
- Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural 
-  Accesul la infrastructura  modernă TIC 
-  Modernizarea  infrastructurii de invățământ agricol 
- Asigurarea unor condiții superioare de bunăstare a animalelor în fermele de suine și păsări 

 

3.4.2 Planuri si programe la nivel judetean 

3.4.2.1 Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean – P.A.T.J. 

 
P.A.T.J. este documentul de planificare strategică care creeaza şanse egale de dezvoltare întregului 
teritoriu al judeţului pe termen mediu şi premisele unei dezvoltări durabile pe termen lung.  
Promovarea propunerilor din P.A.T.J. este mediatizarea acestora de către autorităţile locale în 
rândul comunităţilor locale şi la nivel de judeţ.  
În P.A.T.J. se evidențiază în corelare cu obiectivul general „Armonizarea la nivelul judeţului Braşov a 
politicilor naţionale sau locale cu caracter global ori sectorial pentru dezvoltarea durabilă şi 
echilibrată a zonelor componente (Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, Zona Rupea)“ următoarele 
obiectivele sectoriale: 
- Încetinirea regresului demografic, normalizarea condiţiilor de locuire şi deservire a populaţiei.  
- Stoparea declinului economic, revigorarea activităţilor de producţie şi extinderea sectorului terţiar. 
- Reconsiderarea mediului natural în echilibru cu echiparea şi dezvoltarea reţelei de localităţi 
 
Relevant pentru planul “Reactualizarea Planului urbanistic General si al Regulamentului Local de 
Urbanism al Comunei Șercaia” este integrarea comunei în cerinta de echilibrare a celor 3 subregiuni 
(Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului şi zona/ţara Rupea).  
În acest sens, prioritățile de dezvoltare ale comunei se referă la echiparea tehnico-edilitara, 
infrastructura de drumuri, reabilitarea cladirilor conform cerintelor legislative in vigoare, 
îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea umana și dezvoltarea economică, protejarea 
patrimoniului natural și a calității mediului. 

3.4.2.2  Strategia de dezvoltare durabila a judetului Brașov orizonturi 2013-2020-
2030 

Obiectivul general al acestei strategii consta in realizarea unui cadru instituțional propice 
implementăriii politicilor publice în scopul dezvoltări economice şi sociale care să ducă pe termen 
lung la creşterea calităţii vieţii populaţiei judeţului Braşov. 

Pentru județul Brașov această dezvoltare durabilă este posibilă prin valorificarea punctelor tari: 
cadru natural, vast patrimoniu cultural, capital uman pregătit, centru universitar de tradiție, 
folosind oportunităţile de creştere identificate (existenţa fondurilor nerambursabile) şi 
reducerea punctelor slabe (lipsa infrastructurii majore de transport, lipsa utilităţilor de bază, rata 
mare a şomajului, migraţia populaţiei tinere intern şi extern) minimizând astfel pe termen lung 
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efectele negative ce pot bloca dezvoltarea (populație îmbătrânită, număr mare al ajutoarelor 
sociale, lipsa investiţiilor noi, plecarea investitorilor).  
Direcțiile principale de dezvoltare ale SDJBv 
 1. Dezvoltarea infrastructurii judeţului şi a localităților. Brașovul - principal nod de transport și 
comunicații.  
2. Dezvoltarea turismului. Braşovul – capitala turismului românesc.  
3. Consolidarea și dezvoltarea economiei judeţene. Dublarea PIB-ului braşovean până în 2020.  
4. Dezvoltarea urbană policentrică. Zona metropolitană Brașov - capitala regiunii de Dezvoltare 
Centru.  
5. Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu. Braşov – capitala verde a României  
6. Creşterea calităţii capitalului social uman. Redefinirea statutului/ valorilor de a fi “Braşovean”.  
7. Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri.  

Directiile de dezvoltare din Strategiile locale ale comunei Șercaia sunt în concordanta Direcțiile 

pricipale de dezvoltare ale SDJBv. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov pune la dispoziția Consiliului Județean, a 
Consiliilor Locale și a altor instituții ”un instrument de lucru” care să faciliteze dezvoltarea, 
promovarea și implementarea de proiecte, măsuri, adaptate nevoilor de dezvoltare locale și care să 
se plieze pe direcțiile de acțiune ale principalelor proiecte operaționale care se vor derula în 
perioada 2013-2020-2030 și care vor contribui la dezvoltarea durabilă a județului. 
 

3.4.2.3 Planul local de acţiune pentru protecţia mediului – judeţul Braşov-PLAM  

PLAM este un document strategic necesar soluționării problemelor de mediu locale, în concordanță 
cu documentele de planificare și legislative existente la nivel local, regional și național. Acest 
document reprezintă opinia comunităţii în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum 
şi acţiunile identificate ca fiind prioritare pentru soluţionarea acestora. 
Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită în cadrul 
Conferinţei Ministeriale Un mediu pentru Europa desfăşurată în 1993 la Lucerna, Elveţia şi a fost 
concretizată prin convenţia cunoscută sub numele Programul de Acţiune pentru Mediu pentru 
Europa Centrală şi de Est – document cadru care constituie “o bază pentru acţiunea guvernelor şi 
administraţiilor locale, a Comisiei Comunităţilor Europene şi a organizaţiilor internaţionale, 
instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi în regiune” (paragraf 6 - Declaraţia Ministerială 30 
aprilie 1993). 
Elaborarea PLAM se face prin crearea unui grup de lucru  din componența căruia pot face parte 
reprezentanți ai autorităților locale relevante, instituții, ONG-uri, agenții guvernamentale, institute 
științifice în scopul evaluării problemelor şi aspectelor de mediu din judeţ, stabilirea priorităţilor de 
mediu, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor principale de mediu 
precum şi implementarea acţiunilor care să conducă la o identificare reală a mediului şi sănătătii 
publice. 
Scopul acestui document este prioritizarea actiunilor prin care se pot soluționa problemele de mediu 
de la nivel local, care se constituie într-un proiect al investițiilor viitoare, recomandările PLAM fiind 
incluse în decizii ale Consiliului Județean, ale Consiliilor locale și a altor autorități relevante de la 
nivel local.   
Stabilirea obiectivelor, indicatorilor, acţiunilor şi a termenelor pentru atingerea acestora trebuie să 
ţină seama de obligaţiile ce revin României în vederea conformării cu cerinţele Uniunii Europene în 
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domeniul protecţiei mediului, astfel încât la revizuirea PLAM-ului se va putea obţine o evaluare a 
programului de aplicare a Acquis-ului Comunitar la nivel local.    

3.4.2.4 Planul judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Braşov  

Obiectivele principale ale PJGD sunt reprezentate de:  
- Maximizarea prevenirii generării deşeurilor 
- Îmbunătăţirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor 
- Promovarea tratării deşeurilor în vederea asigurării unui management ecologic raţional  
- Reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje eliminate 
- Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate 
- Gestionarea corespunzătoare a deseurilor din construcții și demolări cu respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane 
 
Obiectivele locale în concordanță cu PJGD și Legea 211/2011  
- Promovarea şi aplicarea principiului prevenirii deşeurilor la consumator 
- Licențierea operatorului local 
- Cresterea gradului de acoperire cu servicii, in special in mediul rural (pana la 90%).  
- Implementarea sistemelor de colectare separata a materialelor valorificare astfel încât să se 
asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deşeurile de ambalaje şi deşeurile 
biodegradabile 
- Pregatirea pentru reutilizare si reciclare a 50% din cantitatea totala de deseuri municipale 
generate 
- Implementarea compostării individuale la 50 % din gospodăriile din comună 
- reducerea cantitati de deseuri biodegradabile prin cresterea gradului de reutilizare, compostare 
sau alte metode de tratare.  
 

3.4.3 Planuri si programe la nivel local 

3.4.3.1 STRATEGIA LOCALĂ PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE ÎN PERIOADA 2020-2030 

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are ca 

obiectiv fundamental îndeplinirea la nivel local a angajamentelor care vizează domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat, prin Tratatul de aderare la Uniunea 

Europeană, precum şi conformarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu angajamentele 

României incluse în planurile de implementare pentru aquis-ul comunitar. 

Obiective generale 
a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi 
publice; 
b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului 
comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea si cantitatea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; 
d) cresterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare si de 
atragere a fondurilor de investiţii; 
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e) crestera capacităţii de elaborare, promovare si finanţare a proiectelor de investiţii aferente 
infrastructurii de interes local; 
f) cresterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice si a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelului acceptat de Uniune Europeană; 
g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale si cresterea bunăstării 
populaţiei; 
h) adoptarea unor norme juridice si reglementări care să faciliteze modernizarea si dezvoltarea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea 
pieţei, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor si cresterea calităţii acestora. 

 
Obiectivele specifice  
1. Reorganizarea serviciilor comunitare de utilități publice în conformitate cu necesitățile populației 

2. Dezvoltarea infrastructurii de utilitate publică 

3. Asigurarea accesibilității taxelor/tarifelor pentru utilizatori 

4. Introducerea indicatorilor de calitate în baza cărora să poată fi monitorizate și evaluate serviciile 

comunitare de utilități publice 

 
Toate aceste obiective sunt relevante pentru planul “Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 
Regulamentului de Urbanism al comunei Șercaia” si de care s-a tinut cont in elaborarea planului si 
au fost integrate in plan. 
 

3.4.3.2  Strategia de Dezvoltare a comunei Șercaia 2020-2030 

 
Strategia de dezvoltare urmareste “Cresterea bunastarii comunitatii locale in ansamblul ei”.  
Pentru aceasta este nevoie de: economie locala diversificata, dinamica si eficienta, locuri de munca 
si castiguri decente pentru toatã populatia activa; stabilitate politica si deschidere din partea 
autoritatii locale si centrale, încurajarea initiativei si cresterea libertatii de optiune in toate 
domeniile, conditii favorabile existentei umane si servicii de buna calitate: locuinte, asistentã 
medicala, climat social echilibrat, posibilitati pentru activitati educationale, culturale, sportive, 
recreative, religioase si o calitate buna a mediului inconjurator. 
 
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul national, regional și 
județean de dezvoltare, autoritatea publică locală îsi va desfasura activitatea în urmatoarele directii 
de dezvoltare:  

- Axa strategică 1. Dezvoltare Urbană. Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 
- Axa strategică 2. Dezvoltarea Infrastructurii de Utilităţi şi Comunicaţii  
- Axa strategică 3. Dezvoltarea Turismului 
- Axa strategică 4. Competitivitatea economică  
- Axa strategică 5. Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare Rurală  
- Axa strategică 6. Dezvoltarea Potenţialului Socio-Uman  
- Axa strategică 7. Îmbunătățirea Sistemelor de Protecţia Mediului 
 
Pentru îndeplinirea priorităților de intervenție specifice fiecărei direcții de acțiune, autoritatea locală 
va desfășura o serie de activități, dintre care menționăm: 

1.Identificarea programelor de finantare nationale si externe si depunerea de proiecte în 
vederea atragerii de resurse financiare în comună.  
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2. Dezvoltarea unor zone economice și crearea de facilități pentru atragerea investitorilor și 
absoarbția forta de munca existenta în comună.  

3. Atragerea altor localitati în programe de dezvoltare comune cu beneficii pentru toti 
partenerii implicati.  

4. Investitii în infrastructura care sa permita dezvoltarea comunei și implicit a zonei Făgăraș 
și a județului.” 
 
Aceste directii se identifica si in propunerile de dezvoltare ale planului “Reactualizarea Planului 
Urbanistic General si al Regulamentului de Urbanism al comunei Șercaia”. 
 

3.4.4  Planuri de Urbanism Zonal 

 
Obiectivele planurilor de urbanism zonal aprobate, prezentate mai jos, au fost luate in considerare 
in cadrul PUG si incluse in amenajarea teritoriala generala a comunei Șercaia: 
- PUZ – Plan Urbanistic Zonal: Zona de constructii agrozootehnice - ferma nurci, proiectant SC 
Morphosis srl Brasov, pr. nr. 243/2012, HCL nr.35/26.11.2012; 
- PUZ  - Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinte individuale”, proiectant – BIA Delia Barbat, pr. nr. 
36/2008 si aprobat de Consiliul Local cu HCL NR. 47/27.09.2006; 
 
Toate documentele strategice si de planificare elaborate pana in prezent la nivel local sunt 
focalizate pe dezvoltarea durabila a comunei Șercaia, creand instrumentul necesar pentru  alocarea 
de fonduri privind implementarea proiectelor fie cofinanțate din fonduri europene sau naționale, fie 
realizate integral din resurse locale. 
Dacă programele au caracter sectorial, proiectele sunt punctuale, localizate în spațiu și se 
adresează unei probleme specifice.  
Proiectele au suport în decizia administrației publice locale si sunt sustinute de PUG-ul aflat în 
elaborare. 
 

IV. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI 
 
Informatiile privind starea actuala a mediului sunt preluate din datele puse la dispozitia publicului 
de Agentia pentru Protectia Mediului Brașov, acestea constand din rapoarte lunare, rapoarte anuale 
privind starea factorilor de mediu precum si alte documente si site-uri oficiale privind calitatea 
factorilor de mediu din judetul Brașov si cu referire la zona Făgăraș: 
- Raport privind starea mediului în anul 2018 - Agenţia Pentru Protecţia Mediului Brașov; 
- Sinteza calitatii apelor din Romania in anul 2013 ; 
- Sinteza anuala privind protectia calitatii apelor in bazinul hidrografic Olt 2013; 
- Planul de management actualizat al BH Olt 
- PUG comuna Șercaia- faza de elaborare; 
- Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2020-

2030; 
- Strategia de Dezvoltare a comunei Șercaia 2020-2030 
- Planul Local de Actiune pentru Mediu –al judetului Brașov; 
- Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava 

Vadului și Rezervației naturale Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului 
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- Planul de Management Integrat al Ariilor Protejate: ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, Rosci0227 
Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea De Gorun Şi Stejar De Pe Dealul Purcăretului, 
ROSCI0143 Pădurea De Gorun Şi Stejar De La Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-
Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest , Rezervaţia Naturală 
“Stejarii Seculari de la Breite Municipiul Sighişoara”, Rezervația “Canionul Mihăileni”, “Rezervația 
De Stejar Pufos” 

 
Zona de analiza a prezentului raport de mediu cuprinde suprafata aferenta comunei Șercaia satele 
Șercaia, Vad și Hălmeag.  
 

Harta comunei Șercaia 
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Analiza starii actuale a mediului a fost realizata pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în 
cadrul discutiilor grupului de lucru. 
Aspectele de mediu relevante considerate sunt urmatoarele:  

- aer;  
- apa; 
- solul/utilizarea terenului; 
- zgomot si vibratii; 
- managementul deseurilor; 
- populatia/sanatatea umana;  
- biodiversitatea; 
- factorii climatici; 
- patrimoniul cultural si arheologic; 
- peisajul; 
- infrastructura rutiera/transportul; 
- turism; 
- constientizarea publicului. 

 

 

4.1 STAREA ACTUALA A MEDIULUI 

4.1.1. Aer 

 
Pentru amplasamentul analizat poluarea atmosferică este cauzată în principal de activităţile de 
incalzire a gospodariilor din comuna, traficul rutier si de lucrarile agricole. Zona fiind slab dezvoltata 
industrial nu este poluata cu emisii in atmosfera de tip industrial. 
Sursele de poluare a atmosferei se grupeaza in asa-numita categorie de surse tipic urbane. Printre 
acestea se inscriu: 

- incalzirea spatiilor de locuit, comerciale, institutionale; 
- prepararea hranei; 
- traficul rutier (propriu si in comun); 
- servicii (spalatorii, service auto, folosirea aparaturii electronice, distributie produse 

petroliere, etc.); 
- gestionarea deseurilor solide. 

Aceste surse genereaza o gama de poluanti atmosferici comuni majoritatii, care se constituie la 
randul lor in categoria poluantilor tipic urbani. 
Combustibilii utilizati la incalzirea spatiilor de locuit sunt predominant lemnele pentru satul Hălmeag 
și gaz metan pentru satele Șercaia și Vad.  
Din punct de vedere al traficului, zonele cele mai expuse sunt de-a lungul arterelor cele mai intens 
circulate, DN1 (E68), DN73A, DN1S si in apropierea intersectiilor. Situatia se agraveaza atunci cand 
in trafic sunt implicate autovehicule de capacitate mare (autobuze, camioane) si/sau autovehicule 
vechi intretinute necorespunzator.  
Circulatia majora se desfasoara in satul Sercaia, de-a lungul directiei est-vest pe DN 1 (E68), de-a 
lungul directiei nord-sud pe DN 1S si din satul Vad in satul Sercaia pe directia nord-sud pe DN 73A. 
Pe langa aceste artere principale, comuna Sercaia mai este strabatuta de drumul judetean DJ 131C 
Sercaia – Hălmeag - Crihalma - Racoş -Augustin. 
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In satul Sercaia, DN 1 are doua benzi de circulatie pe sens si se incadreaza in categoria a II-a, ca 
strada de colectare.  
DN 1S (fost DJ 104: Sercaia – Parau – Hoghiz) are 2 benzi de circulatie, cate una pe sens si se 
incadreaza in categoria a III-a. 
In satul Vad, DN 73A are 2 benzi de circulatie, cate una pe sens si se incadreaza in categoria a III-
a. 
Din aceste trei artere principale se desprind drumuri comunale de deservire locala, de categoria a 
IV-a, cu o singura banda de circulatie. 
In perioadele secetoase, cand se desfasoara diverse lucrari ale campului sunt antrenate pulberile 
(praful) de pe rutele de circulatie a utilajelor agricole. 
Principalii poluanti generati din trafic sunt reprezentati de : oxizi de azot, dioxid de sulf, dioxid de 
carbon si praf, COV. Aerosolul urban aflat in special in zonele arterelor cu trafic rutier intens are si 
un anumit continut in Pb.  
 
Sectorul  economic este reprezentat in zona  de activități agoindustriale, comert, servicii, turism si 
constructii. Datorita lipsei activitatii industriale poluatoare, se apreciază că în zona nivelul 
concentratiilor poluatilor se situeaza sub limitele impuse prin legislatia in vigoare.  
 
Reteaua de monitorizare a calitatii aerului la nivelul judetul Brașov nu are amplasata nicio  statie de 
monitorizare automata in comuna Șercaia si nici in municipiul Făgăraș. Statiile de monitorizare sunt 
situate la distante mari față de comuna Șercaia: 3 stații de trafic/ fond urban în municipiul Brașov,  
1 staţie industrială în municipiul Brașov, o staţie de fond suburban în  comuna Sânpetru si o statie 
EMEP în comuna Fundata. 

 

4.1.2  Apa 

Comuna Șercaia face parte din bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului, care străbate 
judeţul pe o distanţă de apromaximativ 210 km, de la confluenţa cu Râul Negru până la 
confluenţa cu parâul Ucea. Bazinul hidrografic Olt al județului Brasov, are o suprafaţă totală de 
5048 kmp şi o lungime totală a cursurilor de apă 2011,45 km.  
Cel mai important afluent al Oltului de pe suprafata administrativa a comunei este  pârâul 
Șercaia/ Șinca (352 kmp), care strabate localitatea Sercaia de la sud la nord.       
Zona Sercaia cuprinde o retea hidrografica densa si este in intregime tributara raului OLT, colector 
de suprafata a unei dense retele de paraie si ogase. 
Lungimea totala a raurilor cadastrate pe teritoriul comunei Sercaia este de 18.994 km. Corpurile de 
apa de suprafata (rauri) de pe teritoriul comunei sunt: 

• Raul Olt – confluenta cu Părău 
• Raul Olt- confluenta cu Găvan 
• Raul Olt – confluenta cu Felmer 
• Raul olt – confluenta cu Șercaia (Șinca) 
• Raul Olt – confluenta cu Urășa 

• Raul Felmer – confluenta cu Olt 
• Raul Șercaia (Șinca) – confluenta cu Olt 
• Raul Sercaia (Sinca) – confluenta cu Scurta 
• Raul Găvan – confluența cu Olt 
• Râul Urășa – confluenta cu Mândra 
• Raul Scurta – confluenta cu Sercaia (Sinca) 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

101 

 

Perimetrul total al suprafetei ocupata de lacuri cadastrate de pe teritoriul comunei Sercaia este de 
29.608 km.                       
Din punct de vedere hidrogeologic, cercetarile efectuate in depresiunea Brasov, au pus in evidenta 
existenta urmatoarele:  
- depozitele cuaternare reprezinta cuvertura cea mai importanta pentru apele freatice din care 

orizonturile psamo-psifitice sau numai psamitice reprezinta rocile magazin cele mai importante in 
care se acumuleaza rezervele de apa subterana, dupa cum cele pelitice constituie patul lor 
impermeabil. 

- litologia interceptata este constituita dintr-o succesiune de bolovani, bolovanis cu pietrisuri si 
nisipuri de diferite granulometrii, avand la partea superioara elemete prinse intr-o matrice 
argiloasa, galbuie.                        

 
Raul Olt are o albie variabila (30 m) si o lunca aluvionara cu o latime variabila de 0,5-2 km. 
Debitul maxim al raului Olt se inregistreaza primavara si toamna, ani cu debit maxim fiind 2005, 
2006, 2011, 2018. 
Debitul minim al raului Olt se inregistreaza vara (fara insa ca raul sa sece). 
Pe partea stanga raul Olt primeste 99 de afluenti din care mentionam : Fisag, Raul Negru, Barsa, 
Sercaia, Topolog, Cungrisoara.  
Pe partea dreapta raul Olt primeste 80 de afluenti dintre care mentionam: Cormos, Homorod, Cibin, 
Lotru, Bistrita, Luncavat, Oltet, Teslui. 
Paraiele, torentele si alte cursuri de apa sunt colectate de raul Olt. 
 
Proiecte de infrastructura pe Olt 
Indiguire raul Olt in sectorul Fagaras-Hoghiz-Brasov. Proiectul este in curs de realizare. Lucrarile se 
desfasoara pe o lungime de 38 km si constau in regularizare L=0.9 km; consolidari mal L=4 km; dig 
aparare L=37.8 km; taieri de cot L=5 km; Proiectul nu dispune de EIA(sau SEA) si nu are efect 
transfrontalier. Principalul obiectiv al acestui proiect este cel de aparare impotriva inundatiilor. 
 
În ceea ce privește presiunile care au afectat în mod semnificativ caracteristicile 

hidromorfologice ale cursurilor de apă în anul 2017, la nivel județean, în conformitate cu 

Raportul privind starea mediului în județul Brașov pentru anul 2018 menționăm:  

Nr. 
crt. 

Presiuni hidromorfologice Număr Lungime 
(km) 

Exemple 

Lucrări de 
barare 

transversală a 
cursurilor de 

apă 

Îndiguiri în 
administrarea 

primăriilor 
3 5,59 

Olt (Hoghiz-Fântâna, 
Șercaia-Hălmeag), 
Ghimbășel (Râșnov) 

 
Conform PATJ Brașov Sectiunea II – Apa – Legea nr. 171/1997  
În PATN pentru teritoriul comunei Șercaia nu au fost prevazute măsuri pentru îmbunătățirea 
alimentarii cu apă potabilă a comunei și nu sunt menționate disfunctionalități mari în ceea ce 
privește alimentarea cu apă și canalizare.  
Pe plan local s-au întocmit și sunt în derulare proiecte pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu 
apă și canalizare pe întreg teritoriul comunei. 
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Sursa de apa potabila a comunei Șercaia 
Sursele de apa de mare adâncime nu sunt potabile (apă sărată). Singura sursa de apă potabilă de 
mare adâncime identificată în satul Șercaia, a fost captata  pentru asigurarea necesarului de apă 
pentru populatia din comuna.  
Apa subterana captată corespunde condiţiilor de potabilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt prevăzute instalații de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu 
injectie in conducta comuna de aductiune care alimenteaza rezervorul de inmagazinare V=150 mc 
si instalatie de dezinfectie cu UV, la iesirea din rezervor, inainte de a fi distribuita catre 
consumatori. 
Monitorizarea caracteristicilor fizico-chimice şi ai parametrilor microbiologici pentru apa distribuită 
către consumatori este realizată de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Braşov. 
Studiul geotehnic releva faptul că nivelul apelor subterane este influentat direct de cotele apelor din 
raul Olt si Sercaia, fiind corelabil cu nivelele caracteristice ale acestora. 
Nivelul panzei de apa freatica in zona terasei vestice se afla la adancimi de 8-10 m. Nu acelasi lucru 
se intalneste pe terasa estica a luncii Paraului Sinca(Sercaia), unde panza de apa freatica se 
gaseste la 1,70-2,50 m iar in unele perioade ale anului ca urmare a topirii zapezilor, a precipitatiilor 
abundente, nivelul hidrostatic se ridica pana la adancimea de 1,0 m. Acesta este motivul pentru 
care in perimetrul localitatii pot fi observate unele zone endoreice. Fata de cele constatate in aceste 
perimetre nu se recomanda construirea de subsoluri sub adancimea de 1,0m. 
Conform studiului geotehnic în zona Sercaia analizele de apa efectuate, au stabilit ca apa subterana 
prezinta agresivitate slab acida si de dezalcalinizare pentru betoane armate precum si pentru cele 
nearmate a caror latime de fundare este mai mica de 0,5 m. 
In zona de lunca, panza de apa freatica se gaseste la suprafata, respectiv la nivelul oglinzii apei 
paraului Sercaia, deci nu se recomanda subsoluri, iar pentru sapaturile ce depasesc 1,0 m sunt 
necesare epuismente. 
În continuare sunt prezentate starea ecologică/potenţialul ecologic și rezultatele evaluării chimice a 
corpului de apă Șercaia/Șinca, precum și obiectivele de mediu ale corpului de apă în conformitate 
cu Planului de management actualizat al BH Olt:  
 
Anexa 6.1A Starea ecologică/potenţialul ecologic a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Olt 
Nr.
crt 

Denumire corp apă  Categoria 
corpului de 

apă 

Tipologie 
corp apă 

Codul corpului 
de apă de 
suprafață 

Stare 
/Potential  

(S /P) 

Starea 
ecologica/
potentialul 

ecologic 

151 SERCAIA (SINCA) - 
Sercaia(Sinca) si toti 
afluentii 

RW RO01 RORW8.1.80_B1 S M 

      Sursa: Planul de management actualizat al BH Olt 

 
Anexa 6.2 Rezultatele evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafață 

Cod 
subbazin/s

pațiu 
hidrografic 

(cod 
subunitate 

Denumire 
apă 

suprafață 

Denumire 
corp apă 

Codul corpului 
de apă de 
suprafață 

Categoria 
de apa 

Stare 
chimica 

An_ 
evalua

re 
stare 

Grupar 
e_ 

stare 
chimic

ă 

Starea 
chimic
ă bună 
aștept
ată în 
2015 

151 SERCAIA 
(SINCA) 

SERCAIA 
(SINCA) - 
Sercaia(Sinca) 
si toti afluenti 

RORW8.1.80_B1 RW 2 2013 G da 

      Sursa: Planul de management actualizat al BH Olt 
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Anexa 7.1 OBIECTIVELE DE MEDIU ALE CORPURILOR DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ  SI EXCEPTIILE 
DUPĂ 2021 DE LA OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APA DIN B.H.  OLT 
 
Nr.
crt 

Bh Cursul de apă Denumire corp apă Codul corpului 
de apă de 
suprafață 

Categoria 
corpului 
de apă 

Tipologie 
corp apă 

151 Olt SERCAIA 
(SINCA) 

SERCAIA (SINCA) - 
Sercaia(Sinca) si toti afluentii 

RORW8.1.80_B1 RW RO01 

Sursa: Planul de management actualizat al BH Olt 
 
Conform raportului SINTEZA ANUALĂ PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR PENTRU  BH OLT 
2013: 
 
32.Corpul de apa –Sercaia–Sinca si afluentii  
Are o lungime de 46 Km, tipologie RO01, se monitorizeaza in urmatoarele sectiuni:  
1 Amonte  loc.Sinca Veche(supraveghere, IH, HS)  
2.Amonte confl.Olt (operational, IH)  
Starea ecologica a corpului de apa din punct de vedere al elementelor biologice este buna. Starea 
ecologica a corpului de apa din punct de vedere al elementelor fizico-chimice este buna. Evaluarea 
integrata a corpului de apa este buna .  
 
Principala sursa de poluare a apei pârâului Șercaia/Șinca in zona de analiza sunt apele uzate 
menajere din satul Vad și parțial Șercaia.  
Localitatea a beneficiat de fonduri europene prin FEADR și fonduri naționale (AFM) pentru 
realizarea infrastructurii de alimentare cu apă si canalizare în satele Șercaia și Hălmeag, lucrarile 
fiind finalizate.  
În prezent este in curs de execuție  reteaua de alimentare cu apă și canalizare în satul Vad și 
extinderea retelei de canalizare din satul Sercaia; apele uzate colectate vor fi tratate în statia de 
epurare de tip Stainless Cleaner SC 2000 (în funcțiune) din satul Sercaia, cu o capacitate de 2000 
l.e și Qzimax=437,4 mc/zi. 
 
Un alt factor important in poluarea pârâului Șercaia/Șinca și a râului Olt este reprezentat de 
activitatea turistica, respectiv resturile menajere provenite din activitatea de campare. Deseurile 
sunt reprezentate in majoritate din resturi alimentare si ambalaje din material plastic (pet-uri, 
pungi, sacose,etc.). 
De asemenea, pe malul pârâului Șercaia/Șinca și a râului Olt încă se mai pot identifica zone in care 
au fost abandonate deseurile din constructii si demolari. 
 
În ceea ce privește apele subterane, la nivelul judetului Brașov au fost delimitate un număr de cinci 
corpuri de apă subterană: Depresiunea Braşov - ROOT02, Munţii Perşani - ROOT03, Munţii Bârsei - 
ROOT04, Depresiunea Brasov - ROOT11, Depresiunea Făgăraş - ROOT07. Cele mai multe corpuri 
de apă subterană (ROOT02, ROOT03, ROOT04, ROOT07) au fost delimitate în zonele de lunci și 
terase ale Oltului și afluenților săi fiind dezvoltate în depozite aluvial-proluviale, poros-permeabile, 
de vârstă cuaternară. Fiind situate aproape de suprafața terenului, ele prezintă nivel liber. 
În zona teritoriului administrativ al UAT Șercaia  se afla Corpul ROOT07 Depresiunea Făgăraş. 
Corpul de apă este localizat în depozitele aluvial-proluviale, de vârstă cuaternară, ale luncii şi 
teraselor râului Olt (în principal pe partea stângă) şi ale afluenţilor acestuia. În lunca Oltului 
depozitele aluvionare sunt constituite din pietrişuri şi bolovănişuri în masă de nisipuri medii şi 
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grosiere. Local apar nisipuri fine, argiloase siltice. Grosimea acestor depozite este, în general, 
cuprinsă între 3-10 m, cele mai mari valori întâlnindu-se în zona Viştea de Jos şi Turnu Roşu, până 
la 12 m. Stratul acvifer freatic se dezvoltă, de regulă, imediat sub solul vegetal, sau sub o serie de 
depozite argiloase nisipoase prăfoase, cu grosimi de aproximativ 1 m. Nivelul hidrostatic se găseşte 
la adâncimi de la sub 1 m până la maxim 5 m, valori mai mari, de peste 10 m, întâlnindu-se în 
sectorul Voila – Turnu-Roşu.   Debitele specifice au valori de la sub 1 l/s/m până la 13 l/s/m, 
coeficienţii de filtraţie variază între 10-100 m/zi, iar transmisivităţile între 100-1000 m2/zi.  În 
terasele Oltului, dezvoltate pe malul stâng, depozitele sunt constituite din bolovănişuri şi pietrişuri în 
masă de nisipuri de granulometrie diferită şi local cu liant argilos, în care se intercalează uneori 
strate lenticulare argiloase siltice, separând unul sau mai multe orizonturi acvifere.  Acoperişul 
stratului acvifer este constituit, în general dintr-un sol nisipos, care uneori poate lipsi.  Grosimea 
este de aproximativ 40 m în terasa medie şi depăşeşte 85 m în terasa superioară.  Nivelul 
hidroststic se află la adâncimi relativ mari, depăşind frecvent 10 m.  Debitele specifice au valori de 
la 1 l/s/m până la 10 l/s/m, întâlnindu-se şi valori 1020 l/s/m. Coeficienţii de filtraţie variază între 
100 şi 200 m/zi, iar transmisivităţile ajung până la 800 m2/zi.  Oltul şi afluenţii săi drenează corpul 
de apă, direcţiile de curgere fiind orientate către râu.  Alimentarea corpului de apă se face din 
precipitaţii, valoarea infiltraţiei eficace fiind cuprinse între 31,5-157,5 mm/an.  Din punct de vedere 
chimic apele subterane sunt de tipul bicarbonato-sulfatocalcico-magneziene sau sodice.  
 
 Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană şi excepții de la obiectivele de mediu pentru 
corpurile de apă subterană  
 

Spaţiul/ 
bazinul 

hidrografi 
c 

Denumire 
corp de apă 

subterană 

Cod corp 
de  apă 

subterană 

Obiectiv de mediu Starea 
cantitativă 

actuală 

Starea 
chimică 

actuală 

Termenul de 
atingere a 

obiectivului de 
mediu 

   Stare 

cantitativă 

Stare 

calitativă 

(Bună/Sla 

bă) 

(Bună/Sla 

bă) 

Starea 

cantitati 
vă 

Stare 

chimica 

OLT Depresiunea 

Făgăraş 

ROOT07 Buna Buna Bună B 2015 2015 

      Sursa: Planul de management actualizat al BH Olt Anexa 7.2 

 
Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă uzată în bazinul hidrografic Olt Anexa 9.3  
 
Nr. 

crt. 

Județ Nume 

măsură 

Descriere 

măsură 

Tip 

masură 
(B11.3.a, 

B11.3b-l, 
S11.4-5 

 

Codul corpului de 
apă de suprafață 

Codul corpului 

de apă  
subteran ă 

PMB 

Substanțe 

prioritare și 
poluanți 

specific 

118 Bv Construire 

reta 
canalizare 

Realizare 

retea de 
canalizare 

in comuna 
Sercaia;    

B11-3a RORW8.1.80_B1 ROOT07 - 

119 Bv Construire 

st.epurar 

Realizare 

st.epurare 
in comuna 

Șercaia 

B11-3a RORW8.1.80_B1 ROOT07 - 

Sursa: Planul de management actualizat al BH Olt Anexa 9.3 
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Calitatea apei subterane pe teritoriul administrativ al UAT Șercaia este influentata de: 
- evacuarile de apa uzata menajera din gospodariile individuale in special acolo unde fosele septice 
sunt uscate, fara vidanjare. 
- depozitării neadecvate a deseurilor animaliere  
- practici agricole necorespunzatoare de aplicare si utilizare a ingrasamintelor de origine animala si 
chimica, utilizarea produselor de uz fito-sanitar (ierbice, insecticide, fungicide) in scopul cresterii 
productivitatii plantelor si a fertilitatii solului. Folosirea nerationala a ingrasamintelor cu azot si 
fosfor, poate determina poluarea cu nitriti a panzei freatice si a apelor de suprafata. 
 
Precizăm că problemele de poluare a apei datorită depozitării neadecvate a deseurilor animaliere au 
fost rezolvate la nivelul comunei prin grija administrației publice locale care a implementat un 
proiect prin care a executat o platformă de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, în satul 
Șercaia, lângă grajduri, finanțarea fiind obținută de la Banca Mondială prin proiectul Controlul 
integrat al poluării cu nutrienți. 
De asemenea, la nivelul comunei exista retea de canalizare si stație de epurare mecanobiologica în 
satul Șercaia și rețea de canalizare și stație de epurare în satul Hălmeag. 
Actualmente sunt în execuție rețelele de canalizare în satul Vad și lucrările de extindere a rețelei de 
canalizare în satul Șercaia, prin care se va asigura colectarea apelor uzate în proporție de 100% de 
pe teritoriul UAT Șercaia. 
 
Conform Ordinului 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de 
nitraţi din activităţi agricole, comuna Șercaia figureaza pe lista localitatilor poluate cu nitrati.  

 

4.1.3  Solul/utilizarea terenului 

 
Suprafata teritoriului administrativ este de 9.248,00 ha, din care intravilan existent = 513,60 
ha. 
Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Local HCL nr.  13/29.03.2002 la 
care se adauga PUZ-urile aprobate prin HCL: PUZ –uri si PUD-uri :  14,00ha 
 
Intravilanul propus conduce la creșterea suprafetei cu  106,94 ha. 
 
Bilantul teritorial s-a facut respectand destinatia terenurilor conform codificarii din normele tehnice 
pentru introducerea cadastrului general (Ordin MAP nr. 534/ 2001). 
 
Conform bilantului teritorial procentul ocupat de terenurile  agricole (arabil, pasuni, fanate si livezi) 
este de 73,85% si procentul de teren neagricol este de 26,15%, fiind reprezentat aici de : paduri, 
ape, cai de comunicatie, curti constructii si alte folosinte.  
Bilantul teritorial evidentiaza principalele folosinte si destinatia terenurilor din intravilan si procentul 
ocupat, dupa cum urmeaza: 
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Perimetrul comunei este situat in zona solurilor brune de padure, aflate in diferite stadii de 
dezvoltare, fapt ce limiteaza dezvoltarea agriculturii la zonele joase, depresionare propice pentru 
practicarea agriculturii. In zona inalta, calitatea solurilor permite dezvoltarea unor intinse suprafete 
de pasuni si fanete. Pomicultura, favorizata de climatul bland, mult mai dezvoltata in trecut poate 
sa reprezinte si in viitor o importanta resursa economica. 
Padurile Cele cca. 1555 ha paduri, aflate in diferite faze de dezvoltare asigura o importanta 
cantitate de masa lemnoasa, din care o mica parte este prelucrata intr-un atelier de profil iar 14 
firme se ocupa doar cu exploatatul masei lemnoase. 
Peisajul natural Teritoriul comunei Sercaia detine un peisaj variat dat de apropierea intre 
munte si raul Olt, intre zonele inalte si cele joase care reprezinta un potential pentru dezvoltarea 
unor activitati turistice variate.  
Resurse naturale - subsol 
Pe raza localitatii Sercaia s-au gasit resurse minerale ca : roci sedimentare si magmatice (carbune, 
calcar, bazalt, andezit, gresie, argila), ape minerale, clorosodice si sarate, izvoare mezotermale si 
mineralizatii metalifere. 
In prezent singurele resurse ce se valorifica de pe raza comunei Sercaia sunt reprezentate de resursele de 
lemn, nisipurile si pietrisurile ce se exploateaza din albia sau de pe malurile raului Olt si Sercaia.  
Resursele de lemn sunt prelucrate prin intermediul unor gatere amplasate in diferite locuri pe raza comunei.  
Solul este definit ca stratul de la suprafața scoartei terestre. Este format din particule minerale, 
materii organice, apă, aer și organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplinește multe 
funcții și este vital pentru activitățile umane și pentru supraviețuirea ecosistemelor. Solurile  
determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, 
în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane. De asemenea solurile reglează scurgerea lichidă 
şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului 
şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite 
în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice. 
 
Bilant teritorial dupa modificarea intravilanului 
 

Teritoriu 
administrativ 

al comunei 
Șercaia 

Categorii de folosinta (ha) 

Agricol Neagricol Total 

Arabil Paduri Ape drumuri Curti 
constr 

Alte 
folosințe 

 

Extravilan 6698,17 1551,88 204,23 126,41 - 46,77 8627,46 

Intravilan 76,20 3,12 2,77 53,59 437,25 47,61 620,54 

Total 6774,37 1555,00 207,00 180,00 437,25 94,38 9248,00 

% 73,25 16,81 2,24 1,95 4,73 1,02 100% 

% din total 73,25 26,75% 
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Cea mai mare parte din suprafata de teren studiata, conform propunerii de dezvoltare este 
reprezentata tot de terenul agricol 73,25 ha, suprafata neagricola reprezentând 26,75%, cu o 
creștere de 0,6% fata de existent, în favoarea categoriei de folosință curti construcții. 
 
Activitatile agricole se desfasoara in sistem individual și in ferme agroindustriale, terenul arabil fiind 
situat pe teritoriul comunei conform planselor de Reglementari. 
 
Solul are o fertilitate bună, iar favorabilitatea și relieful permit cultura cerealelor pentru boabe, a 
plantelor pentru nutreț, urmată de cartofi, plante uleioase. Folosirea ingrasamintelor se realizeaza 
pe suprafete reduse. Exista totusi situatia ca in cazul unei utilizari nerationale a ingrasamintelor sa 
apara efecte aupra calitatii solului, mai ales in situatia fertilizarii unilaterale prin crearea de carente 
de elemente nutritive in sol, precum si prin diverse lucrari mecanice in zone cu potential de 
erodabillitate a solului (terenuri in panta). 
 
Zona aferenta Comunei Șercaia este identificata conform Legii 575/2001 ca zona cu risc de 
inundatii pe cursuri de apa. In apariţia şi evoluţia proceselor şi formelor de eroziune accentuată o 
solului, atât ca intensitate, cât şi ca extindere, un rol activ îl au viiturile şi scurgerile superficiale pe 
versanţi. Aceste fenomene sunt datorate averselor cu caracter torenţial specifice climatului 
continental având o frecvenţă ridicată în perioada mai - august.  
Conform PATJ comuna Sercaia nu are zone afectate de alunecari de teren. 
 
Conform Raportului privind starea mediului județul Brasov cap. III Solul, comuna Șercaia este 
menționata pe lista comunelor cu soluri afectate de procese în panta și alte procese (eroziune, 
alunecări, compactare și colmatare), după cum urmează: 
 
Cod Denumire Localizare Suprafaţa (ha) şi gradul de afectare 

În brazde În valuri În trepte Curgatoare Total 
10 Eroziune de 

suprafaţă, de 
adâncime şi 
alunecări 

Apața, Beclean, Bran, Budila, 
Bunești, Cața, Cincu, Codlea, 
Comăna, Făgăraș, Hălchiu, 
Hoghiz, Homorod, Jibert, 
Măieruș, Mândra, Ormeniș, 
Pârău 
Poiana Mărului, Predeal, 
Racoș, Rupea, Săcele 
Șercaia, Șinca, Șoarș, 
Tărlungeni, Teliu, Ticuș 
Ucea, Ungra, Vama Buzăului, 
Viștea, Voila, Zărnești 

1600 37600 2727 9 41936 

 
În perimetrul analizat nu au fost identificate surse importante de poluare a calitatii solului. Intervine 
insa, presiunea antropică manifestata in mod direct asupra solurilor, constand in principal din:  

• depozitari de deseuri menajere si deseuri din constructii si demolari in locuri nepermise; 
• evacuarii de deseuri lichide datorita existentei latrinelor neimpermeabile si datorita 

santurilor arterelor stradale; 
• utilizarea nerationala a ingrasamintelor. 

 
Precizăm că în anul 2009, conform termenului de sistare stabilit prin HG nr. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor) au fost închise cele cinci depozite neconforme de deșeuri: Capu satului, 

Peste lac, La Derobes, Pe lac și La Corturari, iar suprafețele ocupate de acestea și-au schimbat 

categoria de folosință. 
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4.1.4   Zgomot si vibratii 

 
Zona este caracterizata de un nivel scazut al zgomotului si vibratiilor datorita lipsei industriei si a 
altor surse majore de disconfort auditiv. 
Principala sursa de zgomot si de vibratii este reprezentata de traficul rutier care se desfasoara pe 
principalele artere de circulatie (DfN1/E68, DN73A si DN1S). Frecventa traficului este mai mare in 
perioada de vara datorita cresterii numarului de turisti care tranziteaza comuna.  Nivelurile de 
zgomot generate indica valori care se încadreaza în valorile limita pentru protectia populatiei. 
Vibratiile induse sunt imperceptibile. 
Alte surse de poluare fonica sunt reprezentate de zgomotul provocat de traficul feroviar in zona 
Garii, de-a lungul infrastructurii feroviare reprezentată de linia ferată interoperabilă, simplă, 
neelectrificată Brașov – Podu Olt – Sibiu - Arad (Magistrala CFR 205) și linia CF 207 Șercaia - Șinca 
Veche. 
Nivelul de zgomot poate fi diminuat prin montarea unor ecrane de protecție fonică de-a lungul 
infrastructurii feroziare, în zona garii și a haltei CF. 
 

4.1.5  Managementul deseurilor 

 
UAT comuna Șercaia este membra a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ISO Mediu în 
domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Eco-Salub” alături de Comuna Mândra, Comuna Comana, Comuna Șinca, unitati administrativ-

teritoriale cu care a implementat prin programul Phare CES 2005 un sistem de colectare selectiva a 
deseurilor pe sistem din poarta în poarta pentru colectarea pe 3 fracţiuni: biodegradabil, hârtie / 
carton, PET 
Scopul proiectul a fost dezvoltarea colectării selective și recuperarea unor cantități mici de materiale 
reciclabile. Proiectul va fi integrat în sistemul județean de gestionare a deșeurilor în perioada 2014-
2020, în special în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de colectare.  
 
Sistemul actual de management integrat al deșeurilor constă în principal din prevenirea generării de 
deșeuri, colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor municipale, tratarea deșeurilor agricole și se 
referă la:  
Prevenirea generării de deșeuri implică: 
- Promovarea compostării individuale; 
- Creșterea gradului de conștientizare a populației – acțiuni specifice prin școli; 
- Impunerea de tarife generatorilor de deșeuri: instituții, agenți economici, etc.);  
- Implementarea unei politici tarifare legată direct de ceea ce generează fiecare cetățean (de ex: 
taxa per kg sau sac de deșeuri produse, etc.).  
Colectarea deșeurilor se face selectiv, la sursă, pe două fracții: biodegradabile și reciclabile. 
Transportul deșeurilor se face cu echipamentele de colectare ale operatorului care prestează 
serviciul, respectiv SC COMPREST SA. 
Tratarea deșeurilor se face pentru gunoiul de grajd, pentru care s-a construit o platformă de 
compostare pentru deșeurile vegetale și animaliere. 
Eliminarea deșeurilor se face la Depozitul Ecologic Zonal FIN-ECO, Săcele, jud.Brașov. 
Începând cu anul 2009, conform termenului de sistare stabilit prin HG nr. 349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor), a încetat funcționarea și au fost ecologizate toate depozitele de deșeuri 
neconforme de pe teritoriul comunei Şercaia.  
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Colectarea deșeurilor, s-a făcut printr-un operator specializat, Serviciul Local de Salubrizare 
Şercaia, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al comunei 
Șercaia, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de salubrizare al 
comunei Șercaia. Serviciul a fost înființat prin HCL nr. 37/23.09.2018. Datorită faptului că serviciul 
nu a obținut licența de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale contractul a 
fost suspendat prin HCL nr. 30/2019. 
Actualmente serviciul este prestat de SC COMPREST SA în baza contractului de prestări servicii 
publice de salubrizare nr. 2709/17.05.2019. 
 
Functionarea serviciului de salubrizare se face in conformitate cu prevederile Regulamentului 
Serviciului de Salubrizare la nivelul UAT, care stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea 
serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea 
serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operatori si 
utilizatori.  
 
Pe teritoriul comunei Şercaia există în funcțiune un punct de colectare al DEE: SC Rian Consult 
SRL, pe strada Oltului, lângă Cimitirul Evanghelic. 
 
Prin proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor” derulat la nivelul judetului 
Brașov, sistemul de colectare dezvoltat prin proiectul Phare va fi inclus în sistemul integrat de 
gestionare a deseurilor din judet, Zona 2 Făgăraș. 
Colectarea deseurilor se va face  selectiv, conform Directivei cadru 2008/98/CE, respectiv conform 
prevederilor HG 247/2011. 
Colectarea deseurilor din sticla se va face prin aport voluntar, in pubele/containere amplasate in trei 
puncte de colectare, cate unul in fiecare sat apartinator comunei, locatiile urmand sa fie stabilite in 
cadrul studiilor de oportunitate, de comun acord cu autoritatea locala.  
Deşeurile generate în zona 2 vor fi transferate la statia de transfer şi sortare Fagaras. Reciclabilele 
colectate separat vor intra în staţia de sortare pentru a fi valorificate. Fracţiunile valorificate vor 
include hârtie/carton, PET, alte materiale plastice, metale feroase şi neferoase, lemn şi sticlă. 
Capacitatea staţiei de sortare va fi de cca. 24.700 t/an. 
Fracţia umedă va fi tratată în stația de tratare mecano-biologică cu capacitate 17.000 t/an.  
Pe teritoriul comunei va fi promovată in continuare compostarea în gospodăriile individuale. 
 
La nivelul localitatii nu este rezolvata problema deseurilor din constructii si demolari. 

4.1.6  Populatia/sanatatea umana 

 
Populatia comunei Șercaia la recensamantul din 2011 numara 2822 persoane, din care 1417 barbati 
si 1405 femei, predominant români peste 87,29%.  
Conform recensamantului din 2011, din cei 2822 locuitori, cca 27% sunt copii și persoane până la 
19 ani, cca 59% reprezintă populația cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani – persoane apte de muncă, 
și cca 14% reprezinta populatia cu varsta peste 65 de ani. 
Sporul natural negativ este datorat reducerii natalitatii și migratiei populatiei sau a tinerilor spre 
centrele urbane. Analiza arata un reviriment al sporului migrator prin reducerea diferentei intre 
numarul plecarilor si cel al stabilirilor, cu o tendință de stabilizare a populației.  
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Tendinta de intoarcere in rural, remarcata la scara nationala  a caracterizat si comunitatile de pe 
teritoriul comunei Sercaia, numarul celor ce s-au stabilit in comuna după 2012 a crescut in 
comparatie cu cel al plecarilor.     
Din punct de vedere al fondului locativ, Comuna Sercaia se incadreaza in trendul inregistrat atat la 
nivel national si judetean, adica de crestere, două dintre cele trei sate: Șercaia și Hălmeag fiind 
racordate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, iar pentru satul Vad si partial Șercaia 
actualmente sunt în execuție.  
In urma recesamantului populatiei efectuat in anul 2011 au fost inregistrate un numar total de 
1.235 locuinte la nivelul comunei. Dintre aceste 73% au fost inregistrate ca fiind ocupate, 21% ca 
fiind sezoniere, iar restul neocupate. 
- Suprafata locuibila - 63.287 mp       
- Aloc / locuinta   - 51,24 mp/locuinta  – pentru tot fondul construit; 
- Aloc / persoana - 21.6 mp/persoana – pentru tot fondul construit; 
- Nr. persoane /locuinta - 2,315 pers/locuinta 
 
În ceea ce privește nivelul de confort, la nivelul anului 2011 peste 80% din locuinte erau dotate cu 
bucătărie și cca jumatate aveau baie în interiorul locuintei. Indicele de confort este pozitiv în raport 
cu accesul la infrastructura de baza, respectiv numărul de persoane/locuință.  
 
În ceea ce privește forța de muncă, domeniile cu cel mai mare numar de angajati sunt agricultura, 
serviciile si comertul, urmate de industrie și constructii. 
La nivelul anului 2017 din cei 2940 locuitori cca 25,5% sunt copii și persoane până la 19 ani, cca 
60% reprezintă populația cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani – persoane apte de muncă, și cca 
14,5% reprezinta populatia cu varsta peste 65 de ani. 
Din datele statistice se observa ca în anul 2016, 80,04% din totalul salariaților înregistrați în 
societăți comerciale aveau locuri de muncǎ în agricultură; 13,58% în servicii, 2,44% în comerț, 
2,24% turism, 1,02% în industrie și sub 1% în construcții și transporturi. 
Comparativ cu anul 2011, numărul total al salariaților în anul 2016 s-a dublat, iar dintre cele 7 
domenii prezentate mai sus, agricultura este domeniul care a înregistrat cea mai mare creștere. 
Celelalte domenii au înregistrat un trend descendent față de anul de referință 2011, iar serviciile au 
înregistrat o creștere cu 58,14% față de anul precedent. O scădere continuă și constantă a avut 
numărul salariaților din construcții (cu 50% față de anul 2015), din industrie (cu 64,29% față de 
anul 2015). Au existat și domenii unde numărul salariaților a fost dinamic. 
 
Serviciii sociale sunt asigurate prin Serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei. 
Este important de precizat că la nivelul comunei Sercaia functioneaza Societatea de binefacere 
Diakonia - Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap Canaan. Acesta 
functioneaza in Sercaia din anul 1993 dezvoltandu-se treptat. In prezent, exista 53 de persoane 
asistate cu varste cuprinse intre 5 - 23 ani, distribuiti in 5 case, cuprinsi in diferite programe de 
recuperare si integrare sociala. 
Mult timp comunitatile din zonele apropiate de orasele Fagaras si Brasov au functionat ca rezerva 
de personal pentru industria din aceste orase. Aceasta situatie a conferit o oarecare stabilitate 
sociala si resurse financiare pentru locuitorii comunei.  
Dupa 1990 restrangerea activitatilor industriale a reprezentat un regres important, ce a produs 
grave perturbatii ale economiei locale, determinand manifestarea unor probleme sociale specifice, 
printre care: 
◦ numarul ridicat de persoane apte, care nu-si gasesc un loc de munca adecvat; 
◦ numarul ridicat a persoanelor dependente de ajutoarele sociale; 
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◦ cresterea tendintei de emigrare a populatiei tinere, apta de munca spre alte zone cu potential de 
dezvoltare sau in tari ale UE. 
Referitor la numărul șomerilor înregistrați la ANOFM, pentru comuna Şercaia, putem spune că 
acesta a scăzut atât în rândul femeilor cât și în cel al bărbaților, de la 96 (în 2008) la 53 (în 2017). 
Dintre aceștia 19 erau barbați și 30 femei.   
 
Disfunctionalitati. 
Comuna Sercaia se confrunta cu unele fenomene sociale, si deficiente precum : 
- accentuarea procesului de imbatranire a populatiei; 
- comuna nu beneficiaza de existenta unui centru de consiliere privind: abandonul familial, 
delicventa juvenila, consumul de droguri, medierea muncii etc. 
- migratia fortei de munca active in strainatate 
 
Educaţia 
In comuna Sercaia exista cate o gradinita in fiecare sat apartinator. In anul 2017 erau inscrisi un 
numar de 71 copii in aceasta forma de invatamant. 
In prezent, in Comuna Sercaia functioneaza 3 unități școlare, cate una apartinand fiecarei unitati 
administrative. Astfel, în Sercaia este o școala generala cu clasele I-VIII, iar în Vad  si Halmeag, 

cate o scoala cu clasele I-IV. Numărul elevilor înscriși la nivelul anului 2016 a fost de 188 tineri, în 

scădere față de 2008, când în comuna învățau 264 tineri.  

În anul 2016, în învățământul primar și gimnazial, educația elevilor a fost asigurată de către 18 
cadre didactice. 
De asemenea, în comuna functioneaza un after school modern, construit prin PNDR Masura 322, 
unde sunt inscrisi cca 40 copii. 
 
Sănătatea umană 
Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de statistică, in anul 2017 la nivelul comunei erau 
disponibile urmatoarele informatii:  
Infrastructura de sănătate este compusă din: 
• 1 dispensar uman 
• 1 cabinet laborator recoltari analize 
• 2 farmacii umane 
• 1 cabinet stomatologic 
Personal medical constituit din: 1 medic specialist medic de familie, 1 medic stomatolog, 1 asistentă 
medicală 
Din analizarea acelorasi date putem spune ca infrastructura medicala privata nu este dezvoltata la 
nivelul comunei. 
 
In general populatia comunei Șercaia nu este supusa unor factori de disconfort ca urmare a poluarii 
mediului inconjurator.  
Principalul disconfort al locuitorilor este creat de poluarea determinata de trafic. 
Nu au fost identificate ca fiind realizate studii care sa puna in evidenta influentele calitatii mediului 
inconjurator asupra populatiei din comuna Șercaia.  
Nu exista un deficit de spatii verzi amenajate in raport cu numarul de locuitori (mp/loc), fata de 
cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor.  
Măsuri necesare în domeniul educatiei, servicii sociale, sanatate 
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- Finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiilor de invatamant, la toate nivelele, asigurarea cu 
grupuri sanitare si incalzire centralizata si dotarea acestora; 
- Amenajarea unui Centru Social/ Centru de zi pentru Persoanele Vastnice; 
- Dotarea dispensarului din Sercaia cu echipamente de prim ajutor in caz de accidente; 
- Asigurarea condiţiilor necesare amenajării şi dotării de puncte farmaceutice în toate localitatile 
comunei. 

4.1.7  Biodiversitatea 

 
Conform Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro în 5 iunie 1992, la care 
România a aderat prin Legea nr. 58/1994, prin biodiversitate înţelegem varietatea de expresie a 
lumii vii, variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor 
terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; 
aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor 
Biodiversitatea întâlnită pe teritoriul UAT Șercaia este specifică zonei temperat-continentale, mai 
precis specifică zonei depresionare intracarpatice, precum și apropierii intre munte si raul Olt. 
Comuna Șercaia este amplasată în regiunea biogeografică continentală, iar teritoriul administrativi 
include terenuri agricole, păşuni, fâneţe și păduri în compoziţia cărora intră gorunul, stejarul ca 
specii prioritare şi fagul, frasinul, carpenul etc. ca specii de amestec. 
 
Spatiile verzi si plantate prezente în intravilanul comunei Șercaia se constituie din: 
• Parcuri orasenesti si gradini – norma de dimensionare este de minim 26 mp/locuitor dar 

nu mai putin de 0.5 ha pentru un parc sau o gradina. In aceste suprafete nu se vor include 
terenurile de sport scolare, plantatiile de sport si aliniament, parcurile specializate; 2860 
locuitori X 26 mp = 74.360 mp (7,436 ha) in aceasta categoric se include: Parc Halmeag in 
vecinatatea caminului Cultural pe DC14, cele doua parcuri din Sercaia de-o parte si de alta a 
podului existent pe DN1 peste raul Sercaia/Sinca. 

• Scuaruri – spatii plantate de pana la 3 ha cu o rata de deservire de 0.4 – 0,5 km. ceea ce 
inseamna 6 – 8 minute de parcurs pe jos. În satul Șercaia se gaseste un scuar pe DN1, în zona 
centrala, pe strada Principala, strada Oltului, Iazului. In sate nu sunt amenajate locuri publice de 
joaca; 

• Terenuri de sport – exista un teren de fotbal in satul Sercaia, in lunca raului sercaia/Sinca care 
are nevoie de dotari complementare: vestiare, gradene pentru public, imprejmuire. Exista proiect 
de modernizare si reabilitare atat pentru parcuri cat si pentru stadion. 

• Zona de agrement – este un spatiu situat in afara localitatii si cuprinde elemente 
naturale de atractie deosebita, permitand accesul lesnicios al vizitatorilor, cu o serie de 
dotari corespunzatoare odihnei saptamanale. Pentru comuna Șercaia se considera zona de 
agrement Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului si fasia de teren de-a lungul raului 
Sercaia/Șinca, lunca raului apta pentru a prelua amenajari specifice – marcata pe plansa 01A. 
Dimensionarea se face pentru populatia totala: 2860 X 15 ha/1000 loc = 42,29 ha 

• Zona de protectie – Aceste plantatii de protectie sunt necesare in jurul obiectivelor 
poluante. Este necesar a se infiinta perdele vegetate de protectie in jurul stati ilor de epurare 
si a platformei de depozitare a deseurilor zootehnice. 

 
Nu exista un deficit de spatii verzi amenajate in raport cu numarul de locuitori ( mp/loc), fata de 

cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor.  
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Suprafata totala de spatii verzi  este de cca 32,46 ha. 
 
Arii naturale protejate:  
Pe teritoriul comunei se afla o arie protejata de interes national in suprafata de cca 400 ha, care 
corespunde categoriei IV IUCN – Rezervatie naturala de tip botanic si al carei teritoriu se suprapune 
peste situl de importanta comunitara ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului. 
 
De asemenea, pe teritoriul comunei sunt zone cuprinse in patru situri Natura 2000 ca parte 
integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania, si anume: 
- 1 sit de protectie speciala avifaunistica (SPA) - ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului  
- 3 situri de importanta comunitara (SCI) - ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava 
Vadului, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSCI 0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu 
               
Rezervatii naturale și arii protejate  

Denumire 
Suprafata 

ha 

Motivul 

declarării 
Masuri/Regulament/Plan Management 

Suprafata pe 

teritoriul 

administrativ 

al comunei 

Șercaia 

Rezervatii naturale     

Poienile cu narcise de la 

Dumbrava Vadului 

396 

(conf. 

Legii5/2000 

– 394,90ha) 

importanţă 

floristică şi 

peisagistică 

Suprapunere cu ROSCI0205 Poienile cu narcise 

de la Dumbrava Vadului 

4% 

Natura 2000     

ROSCI 0205 Poienile cu 

narcise de la Dumbrava 

Vadului 

401,90 habitate, specii 

de fauna 

sălbatică, 

exclusiv păsări 

Nu sunt înregistrări privind masurile minime de 

conservare si regulamentul . Plan de 

management  elaborat  pe POS Mediu AXA 4, 

"Conservarea speciilor şi habitatelor din ariile 

protejate Poienile cu Narcise de la Dumbrava 

Vadului, Muntele Tâmpa şi Leaota”, SMIS-CSNR 

36856; aplicant Asociaţia Renaturopa; durata 

contract: 06.04.2012-05.07.2014 (27 luni); 

Asociatia Renaturopa a solicitat si obtinut actul 

de reglementare  pentru planul de management 

al ariei naturale protejate  in cauza. 

4% 

ROSCI 0303 Hartibaciu 

Sud – Est  

25830,60 habitate, specii 

de fauna 

sălbatică, 

exclusiv păsări 

masuri minime de conservare elaborate de APM 

Brasov, transmise la MMSC si ANPM 

28% 

ROSCI 0132 Oltul Mijlociu-

Cibin-Hârtibaciu 

2910,50 habitate, specii 

de fauna 

sălbatică, 

exclusiv păsări 

masuri minime de conservare elaborate de APM 

Sibiu, transmise la MMSC si ANPM 

˂1% 

ROSPA 0099 Podisul 

Hartibaciului 

237779,80 specii de 

avifaună 

Regulament elaborat. Planul de management 

integrat elaborat, in curs de avizare la APM Sibiu 

32% 

Sursa: Formularul Standard Natura 2000; APM – Biodiversitate - Lista ariilor comunitare de protecție specială avifaunistica 
și a siturilor de importanță comunitară Brașov 
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În tabelul următor este prezentată situația custodiilor ariilor naturale protejate la data de 
31.03.2017 conform informațiilor prezentate pe site-ul APM/APM Brașov. 
 

Regiune 
Nr/Data 

conventie 
custodie 

Data 
valabilitate 
conventie 
custodie 

Judet arie 
naturala 
protejată 
principală 

Cod arie 
naturala 
protejata  

Nume arie 
naturala 
protejata  

Arii naturale 
protejate 

incluse 
Custode 

Adresa 
Telefon 

7 
Centru 

57/ 
08.07.2016 

07.07.2026 

Braşov 

ROSCI0205  

Poienile cu 
narcise de la 
Dumbrava 

Vadului 

împreună cu 
2.250. 

Poienile cu 
narcise de la 
Dumbrava 

Vadului 

Asociația pentru 
Educație și 

Conservarea 
Naturii 

Râșnov, str. 
Vânători, nr. 
74, județul 

Brașov 
0268231987; 
0721931723; 
0755126564; 
0727895118 

- - ROSPA0099 
PODIŞUL 

HÂRTIBACIULUI 
 

Societatea 
Progresul Silvic 

Sibiu prin 
Administraţia 

Târnava Mare-
Hârtibaci (OS 
Dumbrăveni) 

jud. Sibiu, loc 
Dumbrăveni, 

str. Avram 
Iancu, nr. 12 

0269/865554;    
a_tmh@yahoo

.com 

- - ROSCI0303 
HÂRTIBACIU 

SUD-EST 
 

In administrarea 
APM Braşov 

până la 
atribuirea in 

custodie 

Loc. Braşov, 
str. 

Politehnicii, nr. 
3 

0268419013; 
office@apmbv

.anpm.ro; 
arii.protejate
@apmbv.anp

m.ro 

 - -  ROSCI0132 

OLTUL 
MIJLOCIU-

CIBIN-
HÂRTIBACIU 

 

In administrarea 
APM Sibiu până 
la atribuirea in 

custodie 

Loc. Sibiu, str. 
Hipodromului 

nr. 2A 
0269422653; 

office@apmsb
.anpm.ro; 

arii.protejate
@apmsb.anp

m.ro 

 
Situl Natura 2000 –ROSCI0303 Hartibaciu Sud-Est 

 
Descriere generală sit: 
Situl Hârtibaciu de Sud-Est (25 903 ha) este situat în zona Subcarpaţilor interni ai Transilvaniei, 
districtul Homoroadelor. Substratul geologic aparţine Miocenului din Neogen. În partea vestică 
apaţine Sarmaţianului format din argile, marne, nisipuri, gresii, tufuri, iar partea estică aparţine 
Tortonianului format din tufuri dacitice, marne, gresii. Valea Oltului şi luncile pâraielor interioare 
aparţin holocenului din Cuaternar şi sunt constituite din pietrişuri, nisipuri şi aluviuni recente. 
Altitudinea variază între 430m, în apropierea Luncii Oltului, şi cca. 700 m (pe Dealul Capului). 
Înclinarea versantilor este medie, de circa 12 grade, iar expoziţia predominantă este parţial însorită. 
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Din punct de vedere hidrologic, situl se încadrează în bazinul hidrologic al râului Olt, în sectorul său 
mijlociu. Pâraiele mai importante sunt: Ticuşu, Iufa, Cozdului, Jilbert, Mâţa Mare, Vântu. Condiţiile 
climatice caracteristice sunt cele ale subprovinciei climatice temperat moderată, cu temperaturi 
medii anuale de 8oC şi precipitaţii anuale de 660-700 mm. Solurile întâlnite sunt preluvosoluri, 
luvosoluri, prepodzol, podzol, regosol şi aluviosol. Din punct de vedere fitogeografic, situl este 
localizat in etajul fitoclimic al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun si fag (FD3). Padurile 
detin cca. 31% din suprafata sitului, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri 
agricole, ape curgatoare. Din punct de vedere al administraţiei de stat este situat în comunele 
Comăna de Jos, Ticuşu, Soarş, Ungra, Şercaia, Jilbert.  

Calitate si importanță  
Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus şi Ursus arctos. Situl 

reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică Continentală, 
şi, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecţia unui procentaj reprezentativ în această 
bioregiune. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 91Y0 (Dacian oak & hornbeam 
forests) şi 9130 (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) – acesta din urmă este prezent doar pe o 
suprafaţă redusă din sit. Sit de importanţă ridicată pentru specii de lilieci. Este printre puţinele situri 
desemnate pentru Emys orbicularis. De importanţă ridicată şi pentru Lutra lutra, Castor fiber şi 
speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.  

Vulnerabilitate  
Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a supracositului, a 

lipsei cositului, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, al activităţilor de exploatare forestieră, al 
activităţilor industriale, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat, al poluării prin 
îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale. Periclitarea speciilor prin 
comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor protejate.  

Managementul sitului 
Aria protejata este în administrarea APM Braşov până la atribuirea in custodie. În cadrul proiectului 
”Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona 
Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” implementat de Asociaţia WWF-Programul Dunăre Carpaţi România în 
parteneriat cu Agenția Regională pentru Protecția Mediului 7 Centru Sibiu, Fundaţia ADEPT, 
Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi Asociaţia ECOTUR Sibiu a fost elaborat Planul de Management 
Integrat al ariilor protejate: ROSPA0099 PODIŞUL HÂRTIBACIULUI, ROSCI0227 
SIGHIŞOARA-TÂRNAVA MARE, ROSCI0144 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE PE DEALUL 
PURCĂRETULUI, ROSCI0143 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE LA DOSUL FÂNAŢULUI, 
ROSCI0132 OLTUL MIJLOCIU-CIBIN-HÂRTIBACIU, ROSCI0303 HÂRTIBACIU SUD-EST, 
ROSCI0304 HÂRTIBACIU SUD-VEST , REZERVAŢIA NATURALĂ “STEJARII SECULARI DE LA BREITE 
MUNICIPIUL SIGHIŞOARA”, REZERVAȚIA “CANIONUL MIHĂILENI”, “REZERVAȚIA DE STEJAR 
PUFOS”.  
Ariile Protejate pentru care s-a întocmit acest plan, sunt numite colectiv Aria Protejată 
Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt. 
 
În situația existentă în partea de nord-est a satului Hălmeag era situat trupul 3.3 (cu suprafața de 
0,3ha, trup care pentru varianta prezentă a PUG-ului s-a scos din intravilan. 
Totodată, în partea de nord a intravilanului existent al satului Hălmeag se adaugă ca și extindere a 
intravilanului suprafața de 3,92ha cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare și terenuri 
agricole în intravilan. Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 0099 – Podișul Hârtibaciului 
pe suprafața de 3,92ha. 
În partea de vest a satului Hălmeag a existat un trup de intravilan existent care în varianta actuală 
a intravilanului propus s-a scos, rămânând astfel doar trupul de intravilan propus, în suprafață de 
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0,18ha, trup 3.2. cu funcțiunea de gospodărie comunală – stație de epurare. Acest trup se află în 
aria sitului ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud-Est. 
 
Rezervatia naturala Poienile cu narcise, situată exact în centrul țării, atât din punct de vedere 
al latitudinii cât și al longitudinii, este o pădure de stejari rărită, cu poieni mari, unica pădure de 
stejari seculari păstrată în Depresiunea Făgărașului. 
Situata in comuna Sercaia, pe teritoriul satului Vad, a fost declarata arie protejata prin Legea nr. 
5/2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone 
protejate), si este identificata la pozitia 2.250 (Rezervatii si monumente ale naturii) - „Poienile cu 
narcise din Dumbrava Vadului Comuna Sercaia, satul Vad”. 
Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.aria protejata de interes national, aria 
naturala protejata corespunde categoriei IV IUCN  - rezervatie naturala de tip botanic.  
Rezervatia se intinde pe o suprafata de 394,9 ha din care, o mare parte, adica 189,9 ha sunt 
poieni, unde in luna mai, infloresc narcisele intr-un covor floristic foarte dens, in unele locuri 
atingand 150 fire/mp. Acestea fac parte dintr-o specie protejata (Narcissus angustifolius) care se 
regaseste in Rezolutia nr. 6 din 1998 a Comitetului permanent al Conventiei de la Berna (Anexa nr. 
1: Specii ce necesita masuri specifice de conservare a habitatului). Insa, padurea mai adaposteste 
si alte specii protejate de flora (irisii - Iris sibirica, bulbucii - Trolius europaeus) dar si de fauna 
(mamifere: lupul, ursul, rasul; pasari: acvila de munte, soimul de iarna, eretele vanat, ciocanitoarea 
de gradina, ciuful de camp,carstelul de camp, dar si specii de nevertebrate importante). 
 
Aria naturala este suprapusa sitului Natura 2000 ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava 
Vadului si dispune de sase clase de habitate naturale de interes comunitar (Paduri dacice de stejar 
si carpen; Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 
angustifolia, din lungul marilor rauri; Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul 
campiilor, pana la cel montan si alpin; Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 
argiloase; Pajisti aluviale din Cnidion dubii si Pajisti de altitudine joasa) ce adapostesc si conserva o 
gama diversa de flora spontana si asigura conditii prielnice de vietuire mai multor specii din fauna 
salbatica a Muntilor Fagaras. Specii pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0205 
Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, menționează ca fiind prezente pe teritoriul ariei 
protejate  următoarele specii:  
1) specii de amfibieni: Bombina variegata;  
2) specii de nevertebrate: Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea teleius, Lycaena helle;  
3) specii de plante: Eleocharis carniolica.  
  
Pe lângă speciile menționate în formularul standard, în teren au fost identificate alte patru specii de 
fluturi de interes conservativ: Leptidea morsei, Callimorpha quadripunctaria, Neptis sappho, 
Parnassius mnemosyne.  
 
Limita sitului ROSCI este situat la o distanță de 2,7 km față de limita intravilanului propus a satului 

Vad. Deasemenea, în imediata vecinătate a sitului sunt situate 2 trupuri de intravilan existent, 

respectiv trupul 2.3. – intravilan existent cu funcțiunea de locuință (0,3ha) situat chiar pe limita 

sitului și trupul 2.2. – intravilan existent cu funcțiunea de spații verzi pentru agrement și sport sau 

caracter tematic (10,33ha) situat la o distanță între cca. 15m (cel mai apropiat punct) și cca. 150m 

(cel mai depărtat). Trupul 2.2 se extinde cu suprafața de 14,48ha perimetral limitei de intravilan 

existent pe laturile din partea de nord, est și sud ale trupului de intravilan existent, rezultând astfel 
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un trup de intravilan propus cu suprafața totală de 24,81ha care pe o distanță de cca. 200m limita 

intravilanului propus este aproape tangenta cu limita sitului (distanță de cca. 5m). 

Niciunul din cele două trupuri de mai sus nu se suprapune cu situl Situl ROSCI 0205 - Poienile cu 

narcise de la Dumbrava Vadului. 

 
Situl Natura 2000 –ROSCI0132 OLTUL MIJLOCIU-CIBIN-HÂRTIBACIU 

 
Descriere generală sit: 
Situl Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu (2910,50 ha) face parte din Aria Protejată Hârtibaciu-

Târnava Mare-Olt. Pe suprafața sitului se regasesc un număr de 7 tipuri diferite de habitat (râuri, 
lacuri; mlaștini, turbării; culturi (teren arabil); Pășuni; Alte terenuri arabile; Păduri de foioase; 
Habitate de păduri (păduri în tranziie)) dar și o bogată ihtiofaună protejată la nivel național și 
european. 

Padurile detin cca. 31% din suprafata sitului, restul suprafetei fiind ocupata de ape dulci 
continentale (37%), mlaștini/turbării (10%), terenuri agricole (8%), pajisti (8%), alte terenuri 
arabile (6%).  

Din punct de vedere administrativ situl este situat în comunele Beclean (3%), Făgăraş (1%), 
Mândra (2%), Ucea (1%), Viştea(1%), Voila (2%), Şercaia (<1%).  

 
Calitate si importanță  
Zona importanta pentru conservarea speciilor Unio crassus, Chilostoma banaticum, Rhodeus 

sericeus. Desi aria reflecta efectele impactului antropic indelungat, manifestat in deceniile 7 - 9 ale 
sec. XX, exista inca unele zone umede care si-au pastrat aspectul si comunitatile remanente, 
fragmente ale structurilor originare. Numerose populatii au fost izolate in aceste arii, relativ izolate, 
formand intr-un sens restrictiv metapopulatii si metacomunitati. Desi de dimensiuni mici, sunt surse 
potentiale de regenerare si martori ai diversitatii specifice de odinioara, reprezentative pentru flora, 
fauna si peisajul ardelenesc. 

 
Vulnerabilitate  
Constructiile hidrotehnice (in special indiguirile) sunt principala cauza a degradarii/pierderii 

habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona este vulnerabila 
sunt: descari - distrugerea zonelor umede, poluarea, defrisarile, agricultura intensiva. 

 
Managementul sitului 

Situl este în administrarea APM Sibiu până la atribuirea in custodie. Planul de management al Ariilor 
Protejate Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt. 
 
Situl ROSCI 0132 - Oltul Mijlociu Cibin – Hârtibaciu este amplasat la limita administrativ teritorială a 

comunei Șercaia cu comuna Mândra, în partea nord-vestică, în zona unde Râul Olt iese din teritoriul 

comunei Șercaia și trece pe teritoriul comunei Mândra. 

Acesta se ocupă sub 1% din teritoriul comunei Șercaia, nu influețează și nici nu este influențat de 
propunerile de dezvoltare din PUG. 
 
ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului 
Are un teritoriu de 237.515 ha, se întinde în judeţul Braşov pe o suprafaţă de 83.130,25 ha din care 
32% în teritoriul administrativ al comunei Șercaia.  
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In teritoriul administrativ al comunei Șercaia situl este situat în partea de nord și nord-vest a 
comunei, înconjurând satul Hălmeag. Mai exact, limita sitului  ROSPA 0099 este situat pe limita 
intravilanului existent.  
În situația existentă în partea de nord-est a satului Hălmeag erau situate trupurile 3.2 (saivan) 3.3 
(stație veche de epurare), trupuri care pentru varianta prezentă a PUG-ului s-au scos din intravilan. 
În partea de nord a intravilanului existent al satului Hălmeag – Trup 3.1 se adaugă ca și extindere a 
intravilanului suprafața de 3,92ha cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare și terenuri 
agricole în intravilan. Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 0099 – Podișul Hârtibaciului 
pe suprafața de 3,92ha. 
Aria protejată are în componenţă habitate de: păduri (preponderent foioase, dar și conifere, păduri 
în amestec, păduri în tranziție) păşuni, pajiști naturale, terenuri arabile, culturi, vii și livezi, 
mlaștini/turbării, râuri şi alte terenuri artificiale. 
 
Construcţiile sunt reprezentate de căile rutiere de transport, linii electrice, ferme.  
Situl a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică pentru că la nivelul ei găzduiesc 28 de 
specii de păsări de importanţă comunitară: Anthus campestris (fâsă de câmp), Aquila pomarina 
(acvilă ţipătoare mică), Aythya nyroca (raţă roşie), Bubo bubo (buhă), Caprimulgus europaeus 
(caprimulg), Chlidonias hybridus (chirighiţă cu obraz alb), Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia nigra 
(barză neagră), Circaetus gallicus (şerpar), Circus aeruginosus (erete de stuf), Circus cyaneus 
(erete vânăt), Crex crex (cristel de câmp), Dendrocopos leucotos (ciocănitoare cu spate alb), 
Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de grădină), Dendrocpos medius(ciocănitoare de stejar), 
Egretta alba (egretă mare), Falco vespertinus (vânturel de seară), Himantopus himantopus 
(piciorong), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră), Lullula 
ar-borea (ciocârlie de pădure), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Pernis apivorus (viespar), 
Philomachus pugnax (bătăuş), Picus canus (ghionoaie sură), Sterna hirundo (chira de baltă), Strix 
uralensis (huhurez de pădure) şi Tringa glareola (fluierar de mlaştină).  
Pe lângă aceste specii enumerate mai sus în sit mai găzduiesc şi alte 54 de specii de păsari 
protejate cu migraţie regulată. 
 
Management: Societatea "Progresul Silvic". Regulament elaborat. Planul de management integrat 
elaborat, in curs de avizare la APM Sibiu 
 
Formularele standard Natura 2000 ale celor patru situri sunt atasate prezentului document. 
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Zona unde se regăsește situl ROSCI 0132 - Oltul Mijlociu Cibin. 
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In jurul comunei nu se poate spune ca s-a inregistrat o scadere a biodiversitatii. Exista insa factori  
perturbatori care pot determina retragerea suprafetelor habitatelor de flora si fauna de la limita 
intravilanului localitatii in zonele unde se practica turismul sezonier, turismul neecologic, in zonele 
unde se  abandoneaza deseurile din constructii si demolari sau au loc deversari de ape uzate 
fecaloid-menajere in apele pârâului Șercaia/Șinca și a raului Olt. Braconajul, de asemenea, poate 
duce la o reducere a numarului de specii de plante si animale protejate. 
Zona nu este caracterizata de o crestere excesiva a pasunatului.Terenurile sunt păşunate din 
vechime, dar în ultimul timp se pare că presiunea păşunatului se reduce treptat, pe fondul 
schimbărilor economice. În acest mod, mai ales pe dealurile cu pante mai mari, păşunile se 
împăduresc treptat, cu specii arbustive, rezistente. 
 

4.1.8 Factorii climatici 

 
Fiind situata la poalele versantului nordic al Muntilor Fagaras, clima se caracterizeaza printr-o clima 
relativ rece si umeda cu multa ceata si bruma indeosebi iarna, primavara si toamna.  Mai exact 
acest tip de clima este o clima de tranzitie de la clima temperata de tip oceanic la cea temperata de 
tip continental, fiind una umeda si racoroasa in zonele montane, cu precipitatii reduse si 
temperature usor scazute in zonele mai joase. Cea mai scazuta temperatura din aceasta zona este 
inregistrata pe varful Omul (-2,6ºC medie anuala). La polul opus, temperatura maxima absoluta 
este de 37,4 ºC  
Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75 %. Precipitatiile atmosferice au valori de 600 – 700 
mm/an. Vantul la sol are directii predominant dinspre vest si nord – vest si viteze medii cuprinse 
intre 1,5 m/s si 3,2 m/s.  
In conformitate cu raionarea climatica a teritoriului Romaniei intocmita de St. Stoienescu si V. 
Mihailescu, zona Sercaia se caracterizeaza printr-un climat de dealuri continental-moderat cu ierni 
moderate si veri calde, cu precipitatii bogate, cu amplitudini termice reduse (viscolele si secetele – 
desi in ultimii 10-15 ani au fost unele manifestari de uscaciune excesiva – sunt fenomene rare). 
Iarna, pe vai si in depresiuni, se produc acumulari de aer rece, in timp ce pantele si partile mai 
inalte ale reliefului raman acoperite cu aer mai cald. Vara, scaderea temperaturii aerului in inaltime 
depaseste 0,7º/100 m. In luna iulie temperatura medie nu depaseste 22º C.  
Intervalul fara inghet dureaza 5–15 zile – mai mult decat in campie. In anotimpul cald al anului, pe 
pante umezeala relativa creste si norii se dezvolta mai mult decat in vai, iar precipitatiile sunt mai 
frecvente si mai abundente. Precipitatiile anuale cresc spre est de la 700 la 1.000 mm.  
Caracterizarea generala a climatului este determinata in general de regimul termic, eolian si 
pluviometric. 
Aceasta trasatura se manifesta printr-o temperatura medie anuala relativ ridicata cuprinsa intre 9,5 
grade si 10,9 grade. 
Temperatura medie anuala este aproximativ de 9,5 grade C. Analizand temperatura medie pe 
anotimpuri, se constata ca in anotimpul de iarna, in culoarul Oltului valoarea temperaturii medii 
este pozitiva (+ 0,4 grade C), deci o iarna mai putin aspra. In regiunea muntoasa, temperatura 
medie a iernii este mult scazuta. 
Temperatura medie a verii scade in raport cu altitudinea, diferenta de temperatura intre regiunile 
inalte si joase fiind de 12,3 grade C si deci mai mare comparativ cu diferenta de 8 grade C din 
timpul iernii. Anotimpul de primavara se instaleaza brusc si este mai cald in culoarul Oltului (+10,4 
grade C si + 9,3 grade C) dar vine mai lent si este destul de racoros in regiunea muntoasa.        
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In zona Sercaia, vanturile bat in toate anotimpurile. Coborand pe altitudine, frecventa vanturilor 
descreste treptat spre zona depresionara a culoarului Olt, unde datorita configuratiei reliefului, ea 
este atenuata. Vantul la sol are directii predominant dinspre vest si nord – vest si viteze medii 
cuprinse intre 1,5 m/s si 3,2 m/s. Judetul se afla la intersectia a doua vanturi: vantul de vest 
aducator de ploi si vantul de nord si nord-est care pastreaza timpul frumos. 
Perioada de timp cu vant este de aproximativ 82%, iar cea de calm este de aproximativ 18%.  
 

4.1.9 Patrimoniul cultural si arheologic 

 
La nivelul comunei Șercaia, conform Legii nr. 5/2000 – PATN Sectiunea a III-a – Zone protejate , 
Ariile naturale protejate cuprind zone naturale delimitate geografic si topografic destinate 
realizarii unor obiective specifice privind conservarea diversitatii biologice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
elementelor si fenomenelor peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, 
prin instituirea unui regim special de ocrotire, conservare si utilizare durabila. 
Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea 
geografica si localizarea teritoriala sunt prevazute in Anexa nr. I. 
Teritoriul administrativ al comunei Sercaia nu este situat in nici un parc natural sau national, dar 
include o rezervatie naturala pe teritoriul satului Vad: pozitia 2.250 Poienile cu narcise din 
Dumbrava Vadului – in suprafata de 394,90 ha. 

 
Valorile de patrimoniu cultural de interes national (Monumente istorice de valoare nationala 
exceptionala) sunt prevazute in Anexa III  
I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAŢIONAL 
    (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAŢIONALĂ EXCEPŢIONALĂ) 
1. Monumente şi ansambluri de arhitectură,  
k) Biserici si ansambluri manastiresti: k)38 Biserica evanghelica-satul Halmeag. 
 
II. UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A PATRIMONIULUI 
CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAŢIONAL 
Beclean, Bod, Bran, Buneşti, Caţa, Cincu, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Homorod, Jibert, 
Lisa, Moieciu, Ormeniş, Prejmer, Sânpetru, Şercaia, Şoarş, Voila, Vulcan. 
 
Ulterior aprobarii Sectiunii a III-a Zone protejate s-a imbogatit baza legala in ceea ce priveste 
patrimoniul construit protejat prin aparitia Legii nr. 422/2001 cu privire la protejarea monumentelor 
istorice, republicata al Ordonantei nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic republicata, 
a Ordinului nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 
monumentelor istorice 
 
Patrimoniul construit al zonei este alcatuit din obiective inscrise in Lista Monumentelor Istorice 
(LMI) 2010 dupa cum urmeaza : 
I- Situri arheologice (4 obiective) 
II- Ansambluri si monumente de arhitectura (2 + 5 obiective) 
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Spatii cu functiune culturala 

- 3 cămine culturale 
- Biblioteca comunală 

 

4.1.10  Peisajul 

 
Teritoriul comunei Sercaia detine un peisaj variat dat de apropierea intre munte si raul Olt, intre 
zonele inalte si cele joase care reprezinta un potential pentru dezvoltarea unor activitati turistice 
variate.  
Comuna Sercaia este o localitate de tranzit spre zona turistica. In satele comunei Sercaia  turistii ar 
putea aprecia doar anumite case sau obiecte, insa nu intregul sat ca ansamblu. Pe moment comuna 
ofera doar, frumusetea peisajului cu fauna si flora specifica, linistea, intimitatea – izolarea. 
Cu toate acestea, turismul reprezinta o activitate potentiala, in zona existand infrastructura de 
cazare (de dimenisiuni reduse) și dotari tehnico-edilitare care sa poata suporta un flux turistic 
organizat.   
Cu scopul de a promova turismul se realizeaza o analiza a principalelor forme de turism, a 
resurselor cu restrictiile lor, precum posibilitatile de dezvoltare ale acestora. 
Dezvoltarea agroturismului - Satul Halmeag are o vatra a satului bine conturata, Aceasta zona 
poate deveni o zona de dezvoltare agroturistica. 
 
Elementele de peisaj specifice zonei analizate sunt: 

- Lunca raului Olt și a pârâului Șercaia/Șinca.  
- Padurile din vecinatatea UAT Șercaia 

La aceste elemente de peisaj natural se adauga peisajul construit constand ansambluri si 
monumente de arhitectura: ansamblul bisericii reformate din satul Hălmeag, unde poate fi admirat 
bustul împărătesei Sisi și monumentul dedicat Ecaterinei Varga, Ansamblul casei parohiale 

 COD LMI DENUMIRE LOCALITATE DATARE 

69 
BV-I-s-B-11278 Situl arheologic de la Hălmeag Sat Hălmeag, comuna 

Șercaia  

70 
BV-I-m-B-11278.01 Așezare romană Sat Hălmeag, comuna 

Șercaia 
sec.II-III p. Chr., 
Epoca romana 

71 
BV-I-m-B-11278.02 Așezare dacică Sat Hălmeag, comuna 

Șercaia Latѐne 

72 
BV-I-m-B-11278.03 Așezare Sat Hălmeag, comuna 

Șercaia 
Neolitic, Cultura 
Petrești 

652 BV-II-a-A-11713 Ansamblul bisericii reformate Sat Halmeag sec XIII - VI 

653 BV-II-m-A-11713.01 Biserica reformata Sat Halmeag sec XIII - VI 

654 BV-II-m-A-11713.02 
Turn-clopotnita si fragmente 

ale zidului de incinta 
Sat Halmeag sec XIII - VI 

842 BV-II-a-B-11820 
Ansamblul casei parohiale 
evanghelice 

Sat Sercaia sec. XVII – XIX 

843 BV-II-m-B-11820.01 Casa parohiala evanghelica Sat Sercaia 1839 – 1840 

844 BV-II-m-B-11820.02 Turn-clopotnita Sat Sercaia 1691, 1819 

845 BV-II-m-B-11821 Biserica evanghelica Sat Sercaia 1868 - 1875 
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evanghelice și biderica evanghelică din satul Șercaia; satul Halmeag este foarte atractiv din punct 
de vedere turistic mai ales pentru practicarea turismului cultural si etnic etc. 
 
Peisajul natural al zonei este afectat de turismul necontrolat si deseurile menajere aruncate de 
turisti si populatia zonei. In  valea pârâului Șercaia/Șinca și a râului Olt au loc deversari de ape 
reziduale. 
Lipsa locurilor de campare, a zonelor de agrement prestabilite conform cerintelor planurilor de 
management ale ariilor protejate si a ecoturismului neorganizat din ultimii ani au generat o serie de 
efecte negative asupra peisajului, precum si asupra patrimoniului natural.  
 
Conservarea si punerea in valoare a peisajului 
Ariile protejate aflate pe teritoriul comunei Sercaia implica masuri de conservare si punere in 
valoare a peisajului.  
 
Masuri de management:  
• Implementarea Planului de Management al Poienilor cu narcise din Dumbrava Vadului;  
• Amenajarea de trasee turistice, marcare si informare; 
• Parcarea autovehiculelor si camparea este permisa numai in zona de parcare, in locurile delimitate 

si amenajate special in acest scop; 
• Nu se admite schimbarea folosintei actuale a terenurilor proprietate din cuprinsul rezervatiei; 
  
Lunca raului Olt 
Exploatarea raului Olt ca si element peisagistic si de agrement constituie un avantaj în dezvoltarea 
localitatii. Malurile Oltului pot fi utilizate ca zona de agrement prin amenajarea unor locuri pentru 
pescuitul sportiv, plantatii de aliniament. 
Masuri de management:  
- realizarea digurilor de protectie in zona Pe Lai 
- indepartarea deseurilor solide din albie si de pe maluri,  
- stoparea deversarii apelor reziduale. 
 
Lunca raului Sercaia/Sinca 
Masuri de management 
- indepartarea deseurilor solide din albie si de pe maluri,  
- stoparea deversarii apelor reziduale. 
 
Padurile din vecinatatea UAT Sercaia 
Conform UICN ariile protejate (AP) din cat. IV (Arii de gestionare a habitatelor/ speciilor) sunt AP 
gestionate in principal pentru conservare prin interventii de management si sunt definite astfel: Arie 
terestra si/sau acvatica care face obiectul unei interventii active in scopul managementului pentru a 
asigura mentinerea habitatelor si/sau indeplinirea necesitatilor unor anumite specii.  
 
Obiective de management:  
- pastrarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare pentru protectia unor specii semnificative, 
grupuri de specii, comunitati biotice sau trasaturi fizice ale mediului acolo unde acestea necesita o 
manipulare specifica din partea omului pentru un management optim;  
- facilitarea cercetarii stiintifice si monitorizarii ca activitati primare asociate cu managementul 
durabil al resurselor naturale;  
- dezvoltarea unor arii limitate pentru educatia publicului si aprecierea caracteristicilor habitatelor; 
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- eliminarea, apoi prevenirea exploatarii si ocuparii impotriva scopului pentru care a fost 
desemnata;  
- aducerea de beneficii oricarei populatii rezidente conform cu celelalte obiective de management 
 

4.1.11 Infrastructura rutiera/transportul 

Lungimea totala a drumurilor din comuna Sercaia este de 22,575 km, iar calea ferata se intinde pe 
o distanta de cca 10 km. Nu exista mijloace de transport in comun. In localitatea Sercaia exista 
doua statii de autobuz pentru cursele regulate care fac legatura intre Fagaras - Brasov, Rupea - 
Fagaras. 

 
Acces rutier  
Drumurile de importanta europeana sau nationala: 
• E68 (DN 1): București – Otopeni – Ploiești – Câmpina – Comarnic – Sinaia – Bușteni – Azuga – 
Predeal – Brașov – Ghimbav – Codlea – Făgăraș – Avrig – Sibiu – Miercurea Sibiului – Săliște – 
Sebeș – Alba Iulia – Teiuș – Aiud – Tuda – Cluj-Napoca – Huedin – Aleșd – Oradea – Borș 
• DN 73A: Predeal – Râșnov – Zărnești – Poiana Mărului – Șinca Nouă – Șinca – Șercaia 
• DN 1S (fost DJ 104): Șercaia – Pârâu – Hoghiz  

 
 
Drumuri judetene :  
• DJ 131P: Șercaia – Hălmeag 
• DJ 131C: Hălmeag - Crihalma - Racoș – Augustin 
• DJ 107C (fost DC65) drum ce leaga localitatea Vad de Rezervatia Naturala Poiana Narciselor 

  
Drumuri comunale : 
DC 14, drum ce leaga localitatea Halmeag de localitatea Felmer 

 
Strazi : Lungimea totala a strazilor si ulitelor interioare este de 22 575 m. 
Principalele tronsoane sunt:  
- Strazi si ulite in sat Sercaia  :   8,80 km – asfaltate 
- Strazi si ulite in sat Halmeag       :   1,30 km – asfaltate 

                                              1,30 km – pamant 
- Strazi si ulite in sat Vad       :   1,20 km – asfaltate 

                                              0,85 km – pamant 
                                                          

Aspecte critice 
Drumurile naționale DN1 și DN 73A traversează localitățile Șercaia și, respectiv Vad, prin centrul 
acestora și reprezintă principalele căi de acces și circulație. DN 1S este situat în partea de est a 
localității Șercaia. 
În satul Șercaia, DN 1/E 68 are marcaje longitudinale, transversale, acostamente, trotuare, refugii 
pietonale, benzi de încadrare și accese la proprietăți. În zonele unde sunt clădiri deschise publicului 
(primăria, magazine), unde locația a permis, sunt amenajate parcări care deservesc clădirile 
respective.  
De asemenea, DN 1S are marcaje longitudinale, dar lipsesc platformele de parcare și trotuarele și 
benzile de încadrare. Ținând cont de faptul că drumul DN 1S traversează o zonă în curs dezvoltare, 
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fără multe construcții la momentul actual, la momentul avizării lucrărilor de construcție adiacente 
DN 1S se va impune respectarea zonelor de protecție și siguranță pentru drumuri naționale. 
În satul Vad, de-a lungul DN 73A lipsesc platformele de parcare și în unele zone trotuare. De 
asemenea, nu există benzi de încadrare. Deoarece deschiderea dintre limitele de proprietate de o 
parte și de alta a drumului este relativ redusă, drumul DN 73A nu se poate lărgi. 
În satele pe care le traversează, drumurile naționale DN 1, DN 1S și DN 73A au trasee relativ 
drepte, fără schimbări bruște de direcție, respectând specificul zonei de munte traversate.  
Traseele drumurilor nu produc inconveniente în desfășurarea circulației rutiere.  
În satul Vad, deoarece drumul DN 73A este în curs de reabilitare, proiectul fiind în curs de avizare 
faza DALI, în următorii ani se preconizează că se vor rezolva o parte din problemele actuale în ceea 
ce privește viteza de circulație, fluența traficului precum și sporirea siguranței circulației. 
Actualmente, drumul DN 73A prezintă degradări de tip structural (degradări datorate oboselii 
structurii rutiere; faianțări, fisuri și crăpături longitudinale și transversale; gropi care afectează 
structura rutieră) pe circa 80% din suprafața lui și degradări de suprafață (degradări de margine; 
fisuri și crăpături transversale; gropi care afectează stratul de suprafață; suprafața cu ciupituri; 
cedări de acostamente) pe circa 60% din suprafață – în conformitate cu expertiza tehnică efectuată 
pentru proiectul de reabilitare. 
Celelalte drumuri din comună prezintă îmbrăcăminte degradate. Pe timp nefavorabil, datorită 
amenajării și echipării necorespunzătoare pe tronsoanele neasfaltate și nepietruite drumurile pot 
deveni impracticabile.  
O parte din podurile care sunt traversate de aceste drumuri sunt degradate sau insuficient 
dimensionate ca gabarit. 
Există în prezent în lucru o serie de proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere locale, astfel 
încât drumurile locale să fie aduse la standardele actuale de siguranță și confort la rulare.     
 
Elemente de trafic pe categorii de deplasari. 
Deplasarile pentru munca se fac de-a lungul circulatiei majore, pe DN 1, DN 1S si DN 73A, DJ 131P, 
DJ 131C precum si pe drumurile comunale si de exploatatie agricola (pentru acces la loturile 
agricole). 
Transportul navetistilor si transportul de marfa se face pe drumurile principale de acces in comuna.  
Localnicii se deplaseaza spre locuinte tot pe aceste drumuri. 
 
Acces feroviar:  
Circulația feroviară este asigurată de linia ferată interoperabilă, simplă, neelectrificată Brașov – 
Podu Olt – Sibiu - Arad (Magistrala CFR 205). Accesul în comună se face prin stația feroviară 
Șercaia (km 51+132) și halta Șercaia (km 52+365). Calea ferată asigură legătura între cele 2 orașe, 
Brașov și Sibiu.  
Între satele Șercaia și Vad există o linie ferată Șercaia - Șinca Veche, care intersectează magistrala 
CF 205 la km 49+690. 
Pe teritoriul comunei Șercaia, calea ferată are un traseu de aproximativ 10 km, de la km 46+760 la 
km 56+950. 
Suprafața totală de teren pe care se afla amplasată infrasructura feroviara publică pe unitatea 
administrativ teritorială Șercaia este de 43,25 ha – linia c.f. 205 Brașov – Podu Olt între km CFR 
46+600 – 49+500 și pe linia neinteroperabilă 207 Șercaia-Șinca între km CFR 19+625 – 17+200 
suprafața cadastrată este de 36,96 ha.  
Suprafața totala pe UAT Șercaia este de 80,21 ha. 
Circulatia feroviara este asigurata de linia ferata interoperabila, simpla, neelectrificata Brasov – 
Podu Olt – Sibiu – Arad (Magistrala CFR 205) prin statiile de calatori Sercaia si Halta Sercaia. Aceste 
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statii se afla pe teritoriul administrativ al comunei Sercaia, respectiv satul Sercaia, la km 51+132 – 
statia feroviară Sercaia si km 52+365 – Halta Sercaia.  
Calea ferata intersecteaza traseul DN 73 A la km 52+350. In aceasta zona, intersectia este 
semnalizata doar cu semnale luminoase si acustice, ceea ce face priculoasa trecerea dinspre Sercaia 
spre Vad deoarece semnalele luminoase nu sunt vizibile pe timp de zi. 
Din aceasta magistrala porneste linia neinteroperabila 207, simpla, neelectrificata, Șercaia - Șinca 
Veche, între km CFR 19+625 – 17+200. 
 
Acces aerian: nu este cazul. Traficul aerian de calatori poate fi asigurat prin aeroportul cel mai 
apropiat: Brasov (54 km).  

4.1.12. Turism 

PATN Sectiunea VIII – Zone cu resurse turistice - Legea 190/2009  de  aprobare a OUG 

142/2008  
Ordonanta guvernamentala 142/2008, privind Zonele cu resurse turistice, incadreaza comuna 
Șercaia in cadrul UAT-urilor cu resurse naturale cu concentrare foarte mare (Anexa 1 UNITĂŢI 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari).  
Zonele cu resurse turistice sunt definite ca unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora 
există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice, ce pot genera 
dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism. 
Resursele naturale si antropice existente pe teritoriul comunei Sercaia, au un grad mare de 
diversitate, originalitate si atractivitate. Aceste resurse pot favoriza dezvoltarea diferitelor forme de 
turism in teritoriul studiat. Pentru aceasta sunt esentiale asigurarea unor facilitati pentru 
satisfacerea nevoilor consumatorilor de servicii turistice.  
Forme de turism posibil a fi dezvoltate: 
- turism pentru odihna si recreere; 
- turism balnear – prin utilizarea resurselor de apă sărată din subteran; 
- turism cultural si etnic; 
- turism de tranzit; 
- pescuit si vanatoare; 
- ecoturism; 
- cicloturismul – ciclism de tura si mountain-bike; 
- turism stiintific etc. 
Aceste forme de turism nu sunt exclusive. Ele se pot manifesta simultan in puncte diferite. 
Cunoasterea formelor de turism ce pot fi practicate in acest teritoriu precum si a interferentelor 
acestora in diferite puncte, contribuie la luarea unor masuri de dezvoltare turistica. Pentru 
dezvoltarea acestor forme de turism vor fi semnalate propuneri si posibilitati de amenajare turistica. 
 
Turism pentru odihna si recreere 
Analizand structura piramidei motivationale umane, putem concluziona ca  pe primul loc in ierarhia 
motivationala a ajuns nevoia de repaos si reconfortare, satisfacuta  printr-un complex de conditii si 
mijloace in afara resedintei permanente. Ea se intensifica pe masura cresterii nevoii populatiei de a-
si reface capacitatea de munca, a reducerii saptamanii de lucru, precum si la cresterea 
independentei de miscare. In acest context,  zona studiata are conditii favorabile de dezvoltare (aer 
curat, liniste, peisaje reconfortante). 
Turismul pentru odihna necesita insa masuri pentru: 
- dezvoltarea de structuri de cazare - ferme agroturistice; 
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- dezvoltarea alimentatiei publice si a posibilitatilor de divertisment in localitatile din zona studiata;  
- limitarea turismului neorganizat, haotic; 
- valorificarea interesului pentru conservarea biodiversitatii in conditiile pastrarii traditiilor locale. 

 
Turism etnic   
Evenimentele traditionale si unele manifestari folclorice.  
Peisajul cultural generat de activitatile umane specifice din zona (agricultura si cresterea 
animalelor) poate fi valorificat turistic mai ales in zona gospodariilor localnicilor prin crearea unor 
trasee agro-turistice care sa le includa. 

 
Ecoturismul 
Poate constitui principala oportunitate de dezvoltare a activitatilor turistice. Astfel, se poate practica 
drumetia pe traseele marcate. Acest tip de turism permite nu numai o mai buna cunoastere a unui 
peisaj de un pitoresc deosebit, ci si a modului de viata si ocupatiile locuitorilor din zona, prin 
includerea in traseu a unor gospodarii izolate a localnicilor. 

 
Cicloturismul 
Cicloturismul poate fi amplificat prin includerea localitatii intr-un traseu turistic pe bicicleta, 
organizat la nivel zonal  cu mai multe statii de oprire si recreere. 
Desfasurarea in bune conditii a turismului presupune atat accesul la spatii de cazare si alimentatie 
publica cat si realizarea unor dotari edilitare si de agrement, secondate de existenta unor programe 
de divertisment.  
Pentru dezvoltarea turistica a zonei, autoritatile administratiei publice judetene si locale trebuie sa 
vizeze urmatoarele directii de actiune:  
• asigurarea echiparii edilitare (apa curenta, canalizare, energie electrica) a zonelor existente si a 
celor propuse pentru dezvoltare turistica; 
• modernizarea drumurilor comunale, crearea de noi spatii de parcare de-a lungul principalelor 
artere de circulatie din zona; 
• extinderea posibilitatilor de agrement in vederea reducerii sezonalitatii turistice, terenuri de 
sport, centru de echitatie, trasee pentru biciclete de teren, reabilitarea caminelor culturale și 
construirea sau amenajarea unor spatii de spectacole in aer liber: cluburi, spatii pentru servirea 
mesei – cu specific local.  
• asigurarea unor spatii de campare pentru corturi, rulote, masini etc. 
• amenajarea unor puncte de odihna si belvedere (Pe Lai );  
• construirea de noi structuri de cazare; 
• instruirea localnicilor in activitati de turism cu scopul valorificarii produselor locale si a serviciilor 
turistice; 
• diversificarea serviciilor turistice; 
• promovarea turistica a zonei; 
• reabilitarea constructiilor – case de piatra cu valoare patrimoniala; 
• crearea unor puncte de informare turistica. 
 

4.1.13. Constientizarea asupra problemelor de mediu 

Problemele importante de mediu si pentru care populatia ar trebui informata prin campanii 
sustinute sunt legate de deseurile municipale si asimilabile deseurilor municipale, evacuarile de ape 
uzate, dar si de deseuri din constructii si demolari în lunca pârâului Șercaia/Șinca și a râului Olt, 
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organizarea si defasurarea turismului privat in sistem pensiune turistica, agro-turistica, precum si 
organizarea turismului ecologic in armonie cu mediul inconjurator. 
 
In localitate este implementat un sistem de colectare selectiva a deseurilor municipale generate de 
catre populatie in cadrul gospodariilor individuale si aici se poate spune ca lucrurile se desfasoara 
intr-un sistem bine organizat. Sunt necesare campanii de informare privind accesul sau interzicerea 
accesului in zonele de recreere frecventate actual de turisti, dar si localnici. Amenajarea de trasee 
turistice, marcarea lor si informarea asupra elementelor protejate. Parcarea autovehiculelor si 
camparea trebuie organizata si permisa numai in locuri delimitate si amenajate special in acest 
scop. 
 
Trebuie actionat pe de-o parte in solutionarea problemei deseurilor din constructii si demolari care, 
in mare parte din ceea ce se genereaza, se regaseste lunca pârâului Șercaia/Șinca și a râului Olt, iar 
pe de altă parte în conștiențizarea populației în privința poluării generate de acest tip de deșeuri.  
Aceasta situatie va face în continuare ca mediul sa fie în egala masura expus direct riscurilor legate 
de gestiunea inadecvata a deseurilor, dar si sa reprezinte un factor important de presiune asupra 
mediului înconjurator (prin depozitare necontrolata, neparticiparea la programele de colectare 
selectiva etc). 
 
La nivel de localitate exista strategii si planuri elaborate in care alături de prioritățile de dezvoltare 
urbană se regăsesc dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare, dezvoltarea turismului, dezvoltarea 
competitivității economice, a agriculturii și silviculturii, dezvoltarea potenţialului socio-uman și nu în 
ultimul rând, îmbunătățirea sistemelor de protecţie a mediului. 
 
La nivelul comunitatii apare o lipsa a programelor de informare si sensibilizare a populatiei cu 
privire la necesitatea de reabilitare a zonelor degradate, protectia si conservarea mediului,  
diminuarea si pe cat posibil eliminarea surselor de poluare. 
 
Pe de-o parte intervine lipsa transparentei autoritatilor in promovarea prioritatilor, planurilor si a 
politicii de dezvoltare, pe de alta parte dezinteresul locuitorilor de a participa ei insisi si de a actiona 
la nivel individual, de grup sau de comunitate inspre imbunatarirea calitatii vietii lor si a dezvoltarii 
localitatii in general. Preocuparile generale ale locuitorilor sunt specifice localitatilor din Romania 
care dupa revolutie au inregistrat un declin al dezvoltarii economice, constand din asigurarea „zilei 
de maine”. 
 
Dezvoltarea economica a comunei Sercaia trebuie sa vizeze multifunctionalitatea, atat prin 
dezvoltarea de noi activitati agricole cat si prin promovarea activitatilor non-agricole (micro – 
intreprinderi, servicii, turism) in vederea reducerii dependentei de sectorul agricol. Pe de alta parte, 
comuna trebuie sa isi mentina atractivitatea specifica zonelor rurale, prin conservarea si valorizarea 
patrimoniului natural, cultural si arhitectural. 
 
Cresterea competitivitatii sectorului agricol are urmatoarele obiective operationale:  
- imbunatatirea competentelor profesionale in vederea cresterii capacitatii manageriale a 
agricultorilor si proprietarilor de paduri;  
- restructurarea si dezvoltarea de noi ferme agrozootehnice si cresterea competitivitatii produselor 
agricole; 
- infiintarea de unitati pentru dezvoltarea sectorului de procesare a produselor agricole si a celor 
forestiere.  
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Imbunatatirea mediului in spatiul rural se bazeaza pe urmatoarele obiective operationale: 
-  promovarea managementului durabil al terenului agricol; 
-  sprijinirea agriculturii ecologice; 
- conservarea terenurilor agricole cu inalta valoare naturala ce sunt amenintate de schimbarea 
modului de folosinta a terenului;  
- protejarea solului prin actiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizarii substantelor chimice de 
sinteza si imbunatatirea continutului in substante organice; 
- protejarea resurselor de apa prin limitarea scurgerii substantelor chimice de sinteza in reteaua 
hidrografica si infiltrarea in apele subterane; 
- conservarea biodiversitatii pe terenuri agricole prin crearea de habitate si coridoare de circulatie 
(benzi inierbate);  

 
Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale are urmatoarele obiective 
operationale:  
- dezvoltarea multifunctionalitatii zonelor rurale; 
- dezvoltarea si stimularea in spatiul rural a microintreprinderilor; 
- cresterea atractivitatii zonelor rurale si renovarea satelor; 
- cresterea potentialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale.  
 
Pentru dezvoltarea comunei Sercaia este necesara asadar o politica rurala complexa, care sa 
cuprinda gospodarirea resurselor naturale locale, dezvoltarea agriculturii adaptata la conditiile si 
realitatile locale, diversificarea activitatilor economice prin dezvoltarea micilor intreprinderi care sa 
valorifice materia prima locala, instruirea si valorificarea resurselor umane ale comunei, 
evidentierea valorilor cadrului natural si a celui cultural.  

 
 

4.2. EVOLUTIA STARII MEDIULUI IN SITUATIA NEIMPLEMENTĂRII 

PLANULUI “Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

 

Analiza starii mediului în conditiile neimplementarii planului reprezinta o cerinta atât a Directivei SEA 
(art. 5 si anexa I-b), cât si a Hotarârii de Guvern nr. 1076/2004 (art.15). Scopul acestei analize este 
de a evalua modul în care planul raspunde nevoilor si cerintelor starii mediului din teritoriul analizat 
si a tendintelor sale de evolutie. 
Aceasta corespunde alternativei 0, aceea de neimplementare a planului. Analiza trebuie structurata 
pe baza aspectelor de mediu relevante in zona analizata, dar in special pe baza Planului Urbanistic 
General existent la nivelul comunei Șercaia din judetul Brașov si a propunerilor de dezvoltare. 
Propunerile de dezvoltare acopera o perioada de pana la 10 ani. 
Raportandu-ne la zona supusa analizei, in situatia neimplementarii masurilor prevazute prin plan, 
starea mediului nu sufera schimbari semnificative imediate ci acestea se vor reflecta pe termen 
mediu si lung ca urmare a necrearii premiselor de dezvoltare urbanistica moderna in conformitate 
cu orientarile strategice de dezvoltare durabila si a prevederilor legislative privind protectia mediului 
si a sanatatii populatiei. Se vor mentine in continuare aceleasi presiuni asupra factorilor de mediu, 
calitatea acestora fiind in scadere. 
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Nr. 
crt 

Factor de mediu 
Disfunctionalitati identificate,  

existente in prezent 
Propuneri prin reactualizarea PUG Efectele neimplementarii PUG 

 Aer Poluarea aerului determinata de: 
- Traficul rutier din localitatile Sercaia si 
Vad ca urmare a lipsei rutelor ocolitoare. 
Sunt expuse zonele aflate de-a lungul 
arterelor cel mai intens circulate, DN 1, 
DN1S si DN 73A.  
- Emisii de noxe din arderea 
combustibilului lichid/solid pentru 
incalzirea spatiilor si prepararea hranei în 
special în satul Hălmeag. 
- Lipsa perdelelor de protecție de-a 
lungul căilor de comunicație.  

- Eliminarea traficului rutier greu generat de 
utilajele agricole din comuna Șercaia, prin 
devierea circulatiei acestora pe drumurile 
agricole 
- Refacerea si modernizarea strazilor ce prezinta 
deficiente, degradari; 
- Pavarea si echiparea unor strazi noi; 
- Amenajarea unor spatii de parcare auto 
(ecologice) (cu prioritate Zona Centru, monumente 
istorice, zona Poienile cu narcise din Dumbrava 
Vadului, in zona caminelor culturale);; 
- Amenajarea intersectiilor cu DN73A și DN1S; 
- Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier 
urban si  acoperirea tuturor statiilor de autobuz 
- Amenajarea unor spatii de parcare in punctele 
de belvedere (Pe Lai etc) dotate cu mobilier si 
cosuri menajere 
- Reabilitarea/refacerea podurilor de peste râul Olt 
- Moderizarea drumurilor agricole;- Folosirea 
combustibilului lichid/solid in centrale individuale 
pentru incalzire - se poate remedia prin folosirea 
altui combustibil mai putin poluant cum ar fi gazul 
natural; Se propune racordarea localitatii Hălmeag 
la magistrala de gaz; utilizarea soluţiilor 
neconvenționale de producerea energiei termice 
sau electrice (energie eoliană, solară, pompe de 
căldură etc); termoizolarea locuințelor 
 - Oferirea de facilități pentru construirea unei staţii 
de alimentare pentru autovehicule electrice 
- Instalarea perdelelor de protecție de-a lungul 
arterelor de circulație. 

Prin neimplementarea planului se va 
mentine situatia actuala privind nivelul 
de poluare generat de trafic cu tendinta 
de crestere a emisiilor de poluanți în aer  
pe fondul creșterii traficului rutier. 
Lipsa perdelelor de protecție de-a lungul 
căilor de comunicație nu va reduce 
gradul de poluare a aerului. 
 
Lipsa racordarii localității Hălmeag la 
magistrala de gaze naturale va conduce 
cel puțin la menținerea emisiilor de 
poluanți rezultati din arderea de 
combustibil lichid sau solid si 
deprecierea calitatii aerului. 
 
Avand in vedere tendinta actuala de 
utilizare a resurselor energetice 
neconventionale (celule fotovoltaice, 
panouri solare) pentru asigurarea 
agentului termic si de apa calda 
menajera, neimplementarea propunerii 
de dezvoltare nu induce efecte 
semnificative negative asupra factorului 
de mediu aer.  
 

 Apa -Sursele de apa potabilă de mare 
adâncime nu sunt potabile (apă sărată). 
Singura sursa de apă potabilă de mare 
adâncime identificată în satul Șercaia, a 
fost captata  pentru asigurarea 
necesarului de apă pentru populatia din 
comuna.  

-Poluarea apei de suprafata (raul 
Sercai/Sinca) determinata de: 

- Continuarea extinderii  (Șercaia) si introducerii 
(Vad) retelei de canalizare, in vederea deservirii 
poplației comunei în procent de 100%. Aceste 
investitii sunt în execuție fiind finanțate prin AFIR. 
- Pentru apararea contra inundatiilor in lunca 
raurilor Olt și Șercaia/Șinca, sunt necesare lucrari 
de: 

• Decolmatarea albiilor si protejarea malurilor in 
cazul respectivelor cursuri de apa,  dar si a altor 

Efectele neimplementarii planului se vor 
manifesta prin: 
- mentinerea starii de calitate a apelor 
din cuprinsul localitatii cu evolutie spre 
incadrarea spre o stare de calitate 
inferioara datorita lipsei retelelor de 
canalizare in Vad și partial Șercaia; 
- perpetuarea riscului la inundatii; 
-extinderea suprafetelor de teren 
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- Evacuarea de ape uzate menajere din 
satul Vad și parțial Șercaia în pârâul 
Șercaia/Șinca 
- Depozitări de deseuri din constructii si 
demolari pe malurile pârâului 
Șercaia/Șinca și a raului Olt; 
Poluarea apei subterane determinata de: 

- Evacuarile de apa uzata menajera din 
gospodariile individuale in special acolo 
unde fosele septice sunt uscate, fara 
vidanjare; 
- Depozitarea neadecvată a gunoiului de 
grajd; 
- Practici agricole necorespunzatoare de 
aplicare si utilizare a ingrasamintelor de 
origine animala si chimica 
Inundatiile: 
- Scurgerilor de pe versanti, pe fundalul 
producerii unor ploi torentiale mai ales in 
perioadele de vara. Sub efectul acestor 
ploi apele care spala versantii 
inregistreaza cresteri spectaculoase intr-
un timp foarte scurt, antrenand particule 
de sol si resturi vegetale si inundand 
curtile si gradinile oamenilor. 
- Determinate de lipsa masurilor de 
intretinere, lipsa decolmatarilor, si 
depunerea de deseuri nedegradabile sau 
greu degradabile in zone neacoperite ale 
albiei raurilor Olt si Sercaia/Sinca. In 
aceste conditii se realizeaza gatuiri in 

sistemul de curgere si intervine riscul de 
inundatii la ploi abundente si/sau a topirii 
zapezilor ducand la deversarea apelor pe 
strazile si in gradinile situate in prejma 
acestora.; 
Lipsa lucrarilor de indiguire si regularizare 
in lunca raului Olt si Sercaia/Sinca cu 
maluri foarte joase, inundabile.  

torenti de pe teritoriul localitatii;  

• Protejarea malurilor raului Sercaia, prin 
interzicerea depozitarii deseurilor, dar si prin 
realizarea pragurilor de fund; 

• Realizarea lucrarilor de aparare impotriva 
inundatiilor pe râul Olt 
- Sprijinirea administratiei ariilor protejate la 
igenizerea  traseelor turistice de pe teritoriul 
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de 
apa de adancime. 
- Identificarea unui teren în domeniul public pentru 
depozitarea deseurilor din constructii și demolări 
(în vecinatatea actualei platformei autorizate 
pentru depozitarea deșeurilor vegetale și a celor 
provenite din zootehnie din satul Șercaia). 
 

afectate de inundatii; 
- afectarea calitatii apei subterane 
datorita infiltrațiilor datorate foselor 
uscate, depozitării defectuoase a 
gunoiului de grajd și a altor tipuri de 
deseuri; 
 - mentinerea starii de degradare  si a 
poluarii malurilor raurilor in zonele unde 
se abandoneaza deseurile de constructii 
si demolari si in zonele de campare; 
- aspect deficitar al dezvoltarii localitatii 
prin lipsa infrastructurii de canalizare și 
colectare deșeuri din construcții și 
demolări în toate satele comunei. 
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 Sol/Utilizarea 
terenului 

Calitatea solului este afectata de: 
- Lipsa managementului la nivel de 
localitate privind gestionarea deseurilor 
din constructii si demolari; 
- Depozitari necontrolate accidentale de 
diferite tipuri de deseuri rezultate de la 
populatie, turisti si operatori economici 

pe terenurile libere din jurul localitatii; 
- Evacuarii de deseuri lichide datorita 
existentei latrinelor neimpermeabile si 
datorita santurilor arterelor stradale; 
- Utilizarea nerationala a ingrasamintelor. 

- Insamantarea cu specii cu talie mica si medie, 
care sa compactizeze covorul vegetal ierbos si sa 
reduca eroziunea in suprafata si eroziunea liniara;  
 - Decongestionare trafic din localitate prin 
realizarea unei rute ocolitoare la DN1 și DN73A; 
- Amenajarea unei faleze, ștrand și plaja de 
agrement pe malul râului Șercaia/Șinca, în 
Belciug;  amenajarea unor zone pentru 
practicarea pescuitului sportiv pe malul raului Olt 
si Șercaia/Șinca și asigurarea dotărilor pentru 
colectarea deseurilor. 
- Rezervarea de suprafete pentru  urbanizare si 
dezvoltarea activitatilor agrozootehnice și 
dezvoltarea turismului. 
 - Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se 
vor integra in ansamblul stradal din care fac parte. 
- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea 
constructiilor conform prevederilor RLU 
- Reevaluarea importantei fondului vechi construit, 
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea 
acestuia, în special în satul Hălmeag. 

Mentinerea starii de degradare a solului 
si extinderea suprafetelor afectate de 
fenomenul de eroziune fapt ce duce la 
afectarea populatiei si a bunurilor 
materiale. 
 
Degradarea solului determinata de 
abandonarea deseurilor municipale, 
precum si depozitarea necontrolata a 
deseurilor din construcții și demolări. 
 
Incompatibilități funcționale care conduc 
la imposibilitatea valorificării eficiente a 
suprafetelor de teren existente in scopul 
potentarii turismului, dezvoltarii 
activităților agroindustriale si implicit 
dezvoltarii localitatii. 

 Geologie Apariția fenomenelor de eroziune de 
suprafață și eroziune liniara 

- Colectarea eficienta a apelor de suprafata prin 
lucrari agrotehnice si hidrotehnice; realizarea de 
lucrari hidroameliorative, pedoameliorative 
(nivelare, terasare) pentru imbunatatirea 
drenajului natural al substratului;  
- Împaduriri pentru stoparea fenomenelor de 
degradare/eroziune si refacerea ecologica a 
mediului natural;  
- Eliminarea excesului de apa, acolo unde este 
posibil, prin plantarea unei vegetatii forestiere sau 
ierboase care prin consum si evapotranspiratie sa 
elimine supraumezeala; 
- Decolmatarea albiilor si protejarea malurilor in 
cazul respectivelor cursuri de apa,  dar si a altor 
torenti de pe teritoriul localitatii;  
- Protejarea malurilor raului Sercaia, prin 
interzicerea depozitarii deseurilor, dar si prin 
realizarea pragurilor de fund; 
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva 

Mentinerea starii de degradare a solului 
si extinderea suprafetelor afectate de 
fenomenul de eroziune fapt ce duce la 
afectarea populatiei si a bunurilor 
materiale  
 
Incompatibilități funcționale care conduc 
la imposibilitatea valorificării eficiente a 
suprafetelor de teren existente in scopul 
potențării turismului, dezvoltarii 
activităților agroindustriale si implicit 
dezvoltarii localitatii. 
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inundatiilor pe râul Olt 

 Zgomot si vibratii - Evolutie ascendenta a valorilor nivelului 
de zgomot si vibratii in special de-a 
lungul arterelor cu circulatie intensa auto 
si feroviara; 
- Lipsa ecranelor de protectie fonica in 
zona Garii, de-a lungul infrastructurii 
feroviare. 

- Teritoriul comunei va fi strabatut de viitoarea 
autostrada Transilvania – A3, al carui traseu va 
ocoli satele Șercaia și Vad.  
- Executarea unor lucrari de instalare de 
ecrane fonice pentru diminuarea zgomotului in 
zona Garii, de-a lungul infrastructurii feroviar. 

Mentinerea nivelului actual de poluare 
fonică al localitatii, cu tendinte de 
crestere in perioadele aglomerate din an 
si in conditiile expansiunii turismului 
local si de tranzit   

 Managementul 
deseurilor 

Managementul deseurilor: 
- Functionarea insuficienta a 
managementului integrat al deseurilor 
municipale in scopul scoaterii din deseul 
municipal a fractiei reciclabile si a 
reducerii fractiei  biodegradabile; 
pierderea bunelor obiceiuri: compostarea 
individuală a deseurilor biodegradabile. 
- Lipsa operatorilor locali autorizati in 
valorificarea/reciclarea deseurilor; 
- Eliminarea namolului de la statia de 
epurare prin depozitare finala - exista 
contract cu compania Apa Brasov pentru 
eliminare; 
Lipsa gestionarii corespunzatoare la nivel 
de localitate a deseurilor rezultate din 
constructii si demolari; 

-- Identificarea unui teren in domeniul public 
pentru depozitarea controlata a deseurilor din 
constructii si demolari (în vecinatatea actualei 
platformei autorizate pentru depozitarea deșeurilor 
vegetale și a celor provenite din zootehnie din 
satul Șercaia). 
- Modernizarea si completarea infrastructurii de 
colectare/transport a deseurilor; 
- Colectarea selectiva a deseurilor municipale 
-Sprijinirea administratiei ariilor protejate la 
igenizerea  traseelor turistice  de pe teritoriul 
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de 
apa de adancime. 
- Licențierea operatorului local 

In situatia neimplementarii planului se 
va continua eliminarea necontrolata a 
deseurilor de către unii generatori, cu 
efecte negative asupra calității apelor de 
suprafață Șercaia/șinca și Olt, a apei 
subterane si a solului. 
 
Pierderi financiare datorită nevalorificării 
deseurilor reciclabile.  

 Populatia/sanatate
a umana 

- Necesitatea finalizaării extinderii 
retelelor de alimentare cu apa/canalizare 
existenta în satul Șercaia și introducerea 
rețelelor de alimentare cu apă/canalizare 
în Vad -  Lipsa amenajarilor aferente 
spatiilor publice si terenurilor de sport; 
- Numar relativ mic de spatii de joaca 
pentru copii; 
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in 
numar corespunzator;  
- Lipsa zonelor de protectie sanitara de-a 
lungul cursurilor de apa; 
- Lipsa zonei de protectie din jurul 
cimitirelor;  
- Existenta rețelelor electrice pozate 

- Finalizarea lucrarilor de reabilitare si extindere a 
strazilor principale si secundare; amenajarea de 
santuri si podete/trotuare/facilitati pietonale de-a 
lungul tuturor strazilor;  
- Reabilitarea trotuarelor  cu borduri conforme 
circulatiei persoanelor cu dizabilitati;  
- Extinderea retelei de alimentare existenta în 
satul Șercaia pentru a satisface necesitatile tuturor 
locuitorilor asezarii. 
- Reabilitarea/refacerea podurilor de peste râul Olt 
- Introducerea retelei de alimentare cu apa 
potabila în satul Vad și extinderea acestora în 
Șercaia;  
- Respectarea zonelor/perimetrelor de protectie 
sanitara a resurselor de apa potabila conform 

Se va adanci starea de regres social: 
-  confort scazut si nesiguranta 
locuitorilor; 
- stagnare economica si sociala; 
- impact negativ asupra mediului 
economic datorat lipsei retelelor 
tehnico-edilitare in satul vad și partial in 
Șercaia, respectiv disfuncționalităților 
privind circulația în comuna. 
 - dezvoltare haotica a zonei construite, 
făra o sistematizare urbanistica. 
- depopulare prin migrarea populatiei in 
strainatate si alte zone mai dezvoltate 
datorită lipsei infrastructurii tehnico-
edilitare adecvate (Vad, parțial Șercaia); 
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aerian în toate satele comunei;  
- Lipsa rețelei de alimentare cu gaze 
naturale în Hălmeag 
-Zone de agement 
insuficiente/neamenajate la nivelul 
comunei 
 

prevederilor RLU 
- Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor de 
alimentare cu energie electrica in subteran în 
toate satele, conform prevederilor RLU. 
- S-a propus racordarea localitatii Hălmeag la 
magistrala de gaz; utilizarea soluţiilor 
neconvenționale de producerea energiei termice 
sau electrice (energie eoliană, solară, pompe de 
căldură etc); termoizolarea locuințelor. 
-Modernizarea si extinderea retelei de cabluri de 
fibra optica pentru asigurarea unei calitati 
superioare a serviciilor de comunicatii. 
-  Amenajarea unor zone de parcare distribuite 
uniform pe suprafata comunei, care sa asigure 
nevoile localnicilor si vizitatorilor/turistilor; 
- Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier 
urban si  acoperirea tuturor statiilor de autobuz 
- Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport, 
zone de agrement cu dotările specifice pentru 
protecția mediului (coșuri de gunoi, toalete 
ecologice etc); 
- Respectarea zonelor/perimetrelor de protectie a 
cimitirelor  
- Înființarea unei piețe agroalimentare in zona 
centrală din satul Șercaia si a unui mic 
supermarket 

-  imbatranirea populatiei; 
- reducerea numarului de locuri de 
munca, cu efecte directe asupra 
dezvoltarii urbanistice. 
Prin neimplementarea planului sunt 
posibile efecte negative asupra starii de 
sanatate a populatiei determinate de: 
 - poluarea cauzata de trafic; 
-  spatiile de locuit lipsite de confortul 
oferit de existența uțilităților; 
- impact negativ asupra calitatii apelor 
de suprafata și a apei subterane ca 
urmare a lipsei zonelor de protectie 
sanitara de-a lungul cursurilor de apa, in 
jurul fantanilor  
- impact negativ asupra calității apelor și 
solului ca urmare a depozitărilor 
neconcorme de deșeuri din construcții și 
demolări; 
- temeri generate de pierderi materiale 
si vieti omenesti (inundatii pe râul Olt); 
 

 Biodiversitate 
Spatii plantate, 
agrement, perdele 
de protectie 

- Turismul necontrolat si braconaj; 
- Existenta spatiilor verzi cu vegetatie 
degradata;  
- Vegetatie spontana lipsita de valoare, 
crescuta necontrolat in unele zone din  
intravilan 
- Lipsa spatiilor pentru activitati cultural-
sportive; 
- Caminul cultural dn Halmeag este intr-o 
stare avansata de degradare 
- Vegetatie spontana lipsita de valoare, 
crescuta necontrolat in unele zone din  
intravilan 
- Depozitarea necontrolata a deseurilor 
determina scaderea biodiversitatii, duce 

- Introducerea în intravilan a unei suprafețe de 
3,92 ha, cu propunerea de schimbare a categoriei 
de folosință cu funcţiunea de locuințe și funcțiuni 
complementare și terenuri agricole în intravilan. 
Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 
0099 – Podișul Hârtibaciului. 
--Curatarea zonelor de tufarisuri si speciile 
nevaloroase, crescute haotic si inlocuirea acestora 
cu pajisti naturale si/sau specii ornamentale 
valoroase din flora locala. 
- Realizarea unui cadastru verde si plantarea unor 
specii autohtone mai indicate acestui mediu. 
- Obligarea agentilor economici care detin spatii 
aflate in aceia-si situatie sa le igienizeze si sa le 
amenajeze. 

- Lipsa unui cadru unitar de dezvoltare a 
intravilanului comunei Șercaia in zonele 
limitrofe ariilor naturale protejate va 
permite dezvoltarea haotica si 
dispersata a acestor zone, determinand 
o crestere a suprafetelor afectate de 
activitatile antropice cu efecte negative 
asupra biodiversitatii; 
- Mentinerea starii actuale de degradare 
a terenurilor, avand în vedere că 
terenurile propuse pentru introducere în 
intravilan sunt terenuri antropizate, 
parțial lăsate neculivate, partial utilizate 
ca pășuni, o mica parte fiind utilizate ca 
terenuri arabile. 
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la aparitia fenomnului de eutrofizare a 
apelor; 
- Existenta zonelor de locuit in 
vecinatatea siturilor Natura 2000 
Prin Ordinul nr. 1166/2016 a fost aprobat 
Planul de Managemet al sitului Natura 
2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise de 
la Dumbrava Vadului și Rezervației 
naturale Poienile cu narcise din 
Dumbrava Vadului, iar prin Ordinul nr. 
874/2016 a fost aprobat Planul de 
management al al ariilor naturale 
protejate ROSPA0099 Podișul 
Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-
Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de 
gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, 
ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar 
de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul 
Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 
Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 
Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală 
"Stejarii seculari de la Breite municipiul 
Sighișoara", Rezervația "Canionul 
Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - 
sat Criș, drept pentru care trebuie 
respectate obiectivele generale de 
protectie si conservare prevazute in 
planul de management. 

- Plantarea cu specii valoroase de plante 
autohtone. 
- Amenajarea unor spatii de picnic si spatii de 
campare dotate cu mobilierul aferent (loc de 
gratar, sursa de spa, foisoare cu mese si bancute 
pentru servirea mesei, WC–uri ecologic, cosuri 
pentru gunoiul menajer etc.). 
- Sprijinirea administratiei ariilor protejate la 
igenizerea  traseelor turistice de pe teritoriul 
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de 
apa de adancime. 

- Construirea de case de locuit, case de 
vacanta in extravilanul localitatii cu 
efecte de distrugere a habitatelor si de 
afectare a speciilor de plante si animale 
protejate. 
- Prevederile PUG actualizat sunt 
armonizate cu prevederile din Planul de 
management al ariilor protejate, iar 
neimplementarea planului ar putea 
conduce la efecte negative asupra 
speciilor/habitatelor pentru care au fost 
desemnate ROSCI0303 respectiv 
ROSPA0099.  

 Factorii climatici - Creșterea emisiilor poluante în aerul 
ambiental din satul Hălmeag în 
perioadele reci ale anului datorită 
folosirii combustibilului lichid in 
centrale individuale pentru incalzire; 
- Creșterea emisiilor poluante în aerul 
ambiental în satele Șercaia și Vad 
datorită tranzitării localitatii Sercaia 
de drumurile nationale DN1, DN1S si 
DN 73 A; 

Folosirea altui combustibil mai putin poluant cum 
ar fi gazul natural prin racordarea localității 
Hălmeag la magistrala de gaz; utilizarea soluţiilor 
neconvenționale de producerea energiei termice 
sau electrice (energie eoliană, solară, pompe de 
căldură etc); termoizolarea locuințelor. 
-Amenajarea intersectiilor cu DN73A si DN1S 
- Eliminarea traficului rutier greu generat de 
utilajele agricole din comuna Șercaia, prin 
devierea circulatiei acestora pe drumurile agricole 
- Realizarea autostrazii Transilvania – A3 care 
va avea ca efect eliminarea traficului din 
localitățile Șercaia și Vad; 

Neimplementarea PUG va duce la 
mentinerea nivelului actual al emisiilor 
de gaze cu efect de sera 
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Nr. 
crt 

Factor de mediu 
Disfunctionalitati identificate,  

existente in prezent 
Propuneri prin reactualizarea PUG Efectele neimplementarii PUG 

- Amenajarea de trotuare și piste de biciclete in 
lungul drumurilor de pe teritoriul comunei; 

 Patrimoniul 
cultural si 
arheologic 

Lipsa semnalarii zonelor  si obiectivelor 
unde exista situri arheologice sau istorice 
Lipsa unui cadastru local cu toate cladirile 
cu valoare istorica  aflate pe teritoriul 
administrativ, a celor foarte vechi si/sau 
legate de existenta unor personalitati 
locale in vederea conservarii acestora si 
valorificarii lor turistice. 
 
 

- Instituirea perimetrului de protectie in jurul 
fondului construit valoros/ monumentelor in 
conformitate cu prevederile RLU  
- Valorificarea turistica a patrimoniului antropic 
detinut prin semnalarea acestora, prin panouri de 
informare turistica și prezentarea unor informatii 
sumare despre aceste situri 
 - Educarea cetatenilor in scopul aprecierii  
valorilor de patrimoniu local si de pe teritoriul 
localitatii, a importantei puneri lor in circuitul 
stiintific. 
 - Includerea cladirilor publice, vechi in cadrul unor 
proiecte de intres local, pentru refacerea si 
consolidare; 
- Conservarea caselor vechi, traditionale aflate in 
proprietate privata si valorificarea lor urbanistica si 
turistica. 
Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se 
vor integra in ansamblul stradal din care fac parte. 

Neimplementarea planului va accentua 
degradarea fizica a patrimoniului 
cultural de care beneficiaza localitatea. 

 Peisajul Existenta unor spatii verzi cu vegetatie 
degradata;  
Lipsa locurilor de parcare amenajate in 
numar corespunzator; 
Zone de agrement insuficient amenajate; 
Existenta, in unele zone a unor case 
proprietate privata necorespunzatoare 
din punct de vedere estetic, dar si al 
sigurantei locatarilor, precum si a unor 
spatii improvizate de comercializare a 
diferitelor produse;  
Lipsa cadastrului spatiilor verzi 
- Fronturi incomplete de case; 
-Terenuri libere in  perimetrul 
intravilanului, cu posibilitati de valorificare 
constructiva; 
-Tendinte de modernizare a cladirilor cu 
materiale de finisaj straine de traditia 
locala (plastic,  tamplarie PVC); 

- Refacerea zonelor de agrement  
- Menținerea specificului local și refacerea 
cladirilor vechi degradate cu respectarea normelor 
in vigoare si introducerea acestora in circuitul 
agro-turistic.  
Amenajarea zonelor de agreement 
Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se 
vor integra in ansamblul stradal din care fac parte 
 

Lipsa unor politici coerente in ceea ce 
priveste integrarea peisajului construit 
cu cel natural in raport cu obiectivele de 
dezvoltare durabila a localitatii, vor 
determina incompatibilitati intre diferite 
zone functionale. 
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Nr. 
crt 
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Disfunctionalitati identificate,  

existente in prezent 
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 Infrastructura 
rutiera/transportul 

- Tranzitarea localitatii Sercaia de 
drumurile nationale DN1, DN1S si DN 73 
A;  
- Cresterea numarului de mijloace de 
transport care amplifica gradul de 
ocupare a retelei stradale, poluarea 
excesiva; 
- Drumuri cu imbracaminte  degradata 
 - Poduri degradate sau insuficient 
dimensionate ca gabarit; Cele doua 
poduri peste raul Olt si raul Sercaia/Sinca 
au durata de viata depasita si nu rezista 
la tonajul autovehiculelor - necesita 
consolidari/inlocuire; 
 DN 73A este nemodernizat, cu defecte 
in corpul drumului cu repercursiuni     
asupra sigurantei circulatiei; 
Lipsa cai de acces pietonal/trotuare; 
 Lipsa pista de biciclete; 
-  Existenta unor intersectii neamenajate 
ce pune probleme in fluidizarea circulatiei 
rutiere; 
- Lipsa parcajelor de tranzit in punctele 
de belvedere – pe Lai. 
Drumuri agricole nemodernizate; 
Pasajul care traverseaza calea ferata, pe 
DN 73A, la Halta Sercaia este 
suprainaltat si puternic denivelat, 
producand disfunctionalitati asupra 
circulatiei rutiere; 
Drumul de acces catre Manastirea 
evanghelica luterana din Halmeag, 
monument de clasa A este din pamant; 
Cele doua poduri peste raul Olt si raul 
Sercaia/Sinca au durata de viata 
depasita si nu rezista la tonajul 
autovehiculelor - necesita 
consolidari/inlocuire; 
Nu este asigurat transportul public intre 
localitatile comunei si catre celelalte 
localitati: orasul Fagaras si municipiul 

- respectarea zonelor de protectie/siguranta a 
drumurilor nationale DN1, DN1S, DN73A/E68 
conform prevederilor RLU,  
- solicitarea si respectarea avizelor forurilor 
competente  
- eliminarea traficului rutier greu generat de 
utilajele agricole din comuna Șercaia, prin 
devierea circulatiei acestora pe drumurile agricole 
- îmbunatatirea retelelor de transport si 
optimizarea circulatiei rutiere în scopul reducerii 
aportului traficului rutier la poluarea aerului si 
poluarea fonica 
- finalizarea lucrarilor de reabilitarea si extinderea 
strazilor principale si secundare; amenajarea de 
santuri si podete/trotuare/facilitati pietonale de-a 
lungul tuturor strazilor;  
- reabilitarea trotuarelor  cu borduri conforme 
circulatiei persoanelor cu dizabilitati;  
- amenajarea unor spatii de parcare auto 
(ecologice) (cu prioritate Zona Centru, 
monumente istorice, zona Poienile cu narcise din 
Dumbrava Vadului, in zona caminelor culturale); 
- amenajarea intersectiilor cu DN73A si DN1S 
- amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier 
urban si  acoperirea tuturor statiilor de autobuz 
- amenajarea unor spatii de parcare in punctele 
de belvedere (Pe Lai etc) dotate cu mobilier si 
cosuri menajere 
- reabilitarea/refacerea podurilor de peste râul Olt 
- moderizarea drumurilor agricole; 

- respectarea zonelor de protectie/sigurata a 
retelei de cai ferate conform prevederilor RLU,  

- solicitarea si respectarea avizelor forurilor 
competente 

- executarea unor lucrari de instalare de ecrane 
fonice pentru diminuarea zgomotului in zona 
haltei, de-a lungul infrastructurii feroviare. 

- Inlocuirea podurilor peste râul Olt și 
Șercaia/Șinca 

- Reabilitarea drumurilor de acces către 
obiectivele turistice. 

Lipsa investitiilor in infrastructura de 
drumuri a localitatii va permite 
mentinerea starii actuale in ceea ce 
priveste: 
- poluarea factorilor de mediu, si in 
special a aerului; 
- consumurile de carburanti; 
- nivel de zgomot si vibratii; 
- turism scazut. 
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Brasov etc. 

 Turism - Slaba valorificare a potentialului turistic; 

- Capacitate redusa de cazare; 

- Starea de degradare a unor obiective 

culturale protejate; 

- Infrastructura de acces si /sau de mediu 
necorespunzatoare sau lipsa in zonele 
turistice; 
- Lipsa unui centru de informare turistică; 
- Investitii reduse in domeniul turismului; 
- Zone de agrement insuficient 
amenajate; 
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in 
numar corespunzator;  
-  Lipsa amenajarilor aferente spatiilor 
publice si terenurilor de sport; 
 
- Infrastructura de sport si agrement slab 

dezvoltata; 

- Lipsa locurilor de joaca pentru copii; 

- Lipsa parcurilor; 

- Venituri mici ale populatiei; 

- Amenajari insuficiente pentru protectia 
si vizitarea obiectivelor naturale si 
culturale. 

- Amenajarea traseelor de biciclete si trasee 
turistice 
-Amenajarea integrata, la nivelul comunei a 
parcurilor, alei pietonale, plantatii de aliniament si 
dotarea cu bancute si cosuri de gunoi; 
-Amenajarea de terenuri de joaca si agrement 
pentru copii si adulti ; 
-Curatarea spatiilor verzi din unitatile aflate in 
gestiunea primariei, nivelarea si intretinerea 
gazonului. 
-Obligarea agentilor economici care detin spatii 
aflate in aceeasi situatie sa le igienizeze si sa le 
amenajeze. 
-Amenajarea unor spatii de picnic si spatii de 
campare dotate cu mobilierul aferent (loc de 
gratar, foisoare cu mese si bancute pentru 
servirea mesei, WC–uri ecologic, cosuri pentru 
gunoiul menajer etc. cu prioritate în zona Poienile 
cu narcise din Dumbrava Vadului).  
-Amenajarea unei faleze, strand si plaja de 
agrement pe malul raului Șercaia/Șinca in Belciug; 
-Reabilitarea terenurilor de fotbal existente;  
-Realizarea unei sali de sport la nivelul comunei; 
-Amenajarea unor zone pentru practicarea 
pescuitului sportiv pe malul raului Olt si 
Șercaia/Șinca; 
-Amenajare tabara scolara langa gradinita din 
Sercaia;  
-Reabilitarea caminului cultural din Hălmeag si 
dotarea tuturor caminelor culturale cu facilitati de 
agrement (proiectii, cinematograf etc) 
-Înfiintarea unui muzeu la nivelul comunei 
-Amenajarea unui spatiu pentru festivitati in aer 
liber /gradina de vara (serbari, festivaluri etc) cu 
prioritate în zona Poienile cu narcise din 
Dumbrava Vadului și în curtea Caminului Cultural 
din Hălmeag; 
-Înfiintarea unor targuri si a unor zile de piata. 
-Introducerea de noi servicii publice cum sunt: 
servicii de deszapezire, servicii de interventie in 

Avand in vedere potenialul turistic de 
care dispune comuna, neimplementarea 
planului se va concretiza in timp prin 
scaderea numarului de turisti, dar si de 
ingreunare a posibilitatilor de dezvoltare 
turistica datorita lipsei infrastructurii 
tehnico-edilitareîn satul vad și partial 
Șercaia. Amanarea luarii masurilor 
necesare va duce in timp la degradarea 
patrimoniului localitatii. 
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cazuri de urgenta; 

 Constientizarea 
publicului 

- Lipsa unei preocupari colective de 
dezvoltare durabila locala si zonala;  
 

- Educarea cetatenilor in scopul aprecierii  valorilor 
de patrimoniu local si de pe teritoriul localitatii, a 
importantei puneri lor in circuitul stiintific. 
- Actiuni de informare a proprietarilor de cladiri 
asupra valori acestora si a legislatiei de protectie a 
patrimoniului, în special în satul Hălmeag 

Populatia reprezinta un factor de 
presiune asupra mediului inconjurator. 
Lipsa campaniilor de informare si  
constientizare a populatiei cu privire la  
valorile protejate  va face ca in 
continuare sa se mentina un 
comportament neadecvat, neprietenos 
cu mediul inconjurator. 
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4.3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA 

SEMNIFICATIV 

 
Zona de implementare a planului reprezinta suprafata rezultata prin reactualizarea PUG-ului 
comunei Șercaia, respectiv 513,60 ha intravilan existent. Fata de PUG-ul existent suprafata in 
intravilan a localitatii creste cu 106,94 ha si ajunge la 620,54 ha. 
Noua limita a intravilanului localitatii Șercaia include toate suprafetele de teren ocupate de 
constructii, precum si acele suprafete necesare dezvoltarii localitatii pe o perioada determinata de 
timp, de 10 ani. 
In functie de complexitatea si marimea localitatii, teritoriul este impartit in Unitati Teritoriale de 
Referinta (UTR). Unitatile Teritoriale sunt delimitate de strazi sau limite de parcele cadastrale, cai 
ferate, ape, alte limite naturale si cuprind zone cu aceleasi caracteristici urbanistice. In acelasi timp, 
delimitarea UTR coincide, pe cat posibil cu perimetre pentru care s-au elaborat sau se vor elabora 
Planuri Urbanistice Zonele. 
 
Prin varianta de dezvoltare luată în calcul se modifică următoarele suprafețe: 
 

Șercaia  
Noul Trup 1.1 se extinde si asimileaza Trupul 1.3 (zona garii) din existent, si se mai extinde 
in patru zone  a localitatii : 
-  pe partea dreapta a DN1(directia de mers spre Fagaras), 
-  pe partea dreapta a DJ 131P(directia de mers spre Halmeag),  
-  pe partea dreapta a strazii Oltului la iesirea din localitate,  
-  pe partea stanga a DN1 (directia de mers spre Brasov). 
Astfel suprafata Trupului 1.1           - se mareste cu 82,71 ha de la 196,9 ha la 279,61 ha,  
Trupul 1.2 Statiunea de cercetare    - se mentine neschimbat                            33,00 ha 
Trup 1.3 (fost Trup 1.4 SC Europig) - se mareste cu 3,75 ha de la 15,0ha la       18,75 ha 
Trup 1.4 (fost trup 1.5 Statie ep. Europig)- se mentine neschimbat                      2,80 ha 
Trup 1.5 (fost trup 1.6 Ferma palmipede) - se mentine neschimbat                      4,20 ha 
Trup 1.6 (fost trup 1.7 Balastiera)            - se mentine neschimbat                      2,00 ha 
Trupuri noi 
Trup 1.7   (Captare apa noua)              -                                                           1,20 ha  

    Trup 1.8   (Zona locuinte, PUZ aprobat)                                                             4,00 ha 
    Trup 1.9   (Ferma nurci, PUZ aprobat)                                                             10,20 ha 
    Trup 1.10 (Statie de epurare noua)                                                                   0,02 ha 
    Trup 1.11 (Exploatatie agricola –Gontea)                                                         16,32 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                       372,00 ha 
     Observam o crestere a intravilanului localitatii Sercaia (372,0ha-306,60ha) =  +65,40 ha 

Vad 
  Trupul 2.1 (localitatea Vad)                      -  scade cu 3,28 ha de la 101,70 ha la 98,42 ha 
  Trupul 2.2 (Poiana narciselor                    - se mareste cu 8,16 ha de la 10 ha la 18,16 ha                                   
  Trupul 2.3 (Canton ocol silvic)                  -  se mentine neschimbat                     0,30 ha 

           Trupuri noi 
           Trup 2.4 (locuinta izolata)                                                                                0,78 ha 

  Trup 2.5 (Maternitate scroafe)                                                                        39,31 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                     156,97 ha 
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    Observam o crestere a intravilanului localitatii Vad (156,97 ha-112 ha) =       +44,97 ha 
 

Halmeag 
    Trupul 3.1 (localitatea Halmeag)                     -  scade cu 2,83 ha de la 94,4 ha la 91,57 ha 
    Trupul 3.2(saivan) si 3.3(statie epurare veche) nu s-au mai realizat        -  scade cu 0,60 ha  
                                               Suprafata totala intravilan propus                           91,57 ha 
      Observam o scadere a intravilanului localitatii Halmeag (95,0-91,57ha) =         - 3,43 ha 

    
 Astfel rezulta o crestere a suprafetei intravilanului propus astfel: 65,40+44,97-
3,43=106,94 ha 

 
Astfel, prin propunerile de extindere ale comunei, in afara de trupurile principale aferente fiecarui 
sat vor exista 14 trupuri secundare: Sercaia – 10 trupuri, Vad – 4 trupuri. 

 
Extinderea urbanistica tine cont de limitele rezervatiei naturale Poienile cu narcise din Dumbrava 
Vadului si de siturile Natura 2000 ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, ROSCI 
0304 Hartibaciu Sud – Est, ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului 
 
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale 
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren. 
 
Suprafata intravilanului propus se mareste cu 106,94 ha si ajunge la 620,54 ha. 
 
 

4.3.1 Relieful 

 
Relieful comunei Sercaia trebuie vazut în contextul reliefului judetului Brasov reprezentat de zona 
muntoasa, podis, depresiuni si zona subcarpatica. Relieful judetului Brasov este unul accidentat si 
creste in altitudine de la nord la sud.  
Cele mai importante zone de relief sunt: 
- Zona muntoasa - reprezentata de Muntii Fagarasului, Muntii Piatra Craiului, Culoarul Bran-Rucar, 

Masivul Leaota, Muntii Bucegi, Muntii Tara Barsei, Muntii Codlei, Muntii Persani, Culoarul 
Comana; 

- Depresiuni: Depresiunea Brasovului, Depresiunea Fagarasului; 
- Podisul Tarnavelor: se afla in partea de NV a judetului Brasov avand un relief caracterizat prin 

dealuri inalte cu o inaltime medie de 600-800m; 
- Subcarpatii Transilvaniei: se situeaza in extremitatea nordica a judetului avand aspectul unor 

dealuri inalte cu o inaltime medie de 600-700m.  
Altitudinea minima: 400 m (in lunca Oltului, Ucea), iar altitudinea maxima: 2527 m (Varful Vistea 
Mare). 
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4.3.2  Caracteristici geotehnice 

 
Arealul comunei Sercaia cuprinde satele Sercaia, Vad si Halmeag si este suprapus peste depozitele 
tectono-acumulative ale Depresiunii Fagaras numita si Tara Fagarasului, care din punct de vedere 
geomorfologic are forma unei campii piemontale intercalata intre magurile subfagarasene si 
terasele Oltului. Prin pozitie este o depresiune de contact iar prin geneza o depresiune tectano-
acumulativa umpluta cu depozite de acumulare sedimentare in care Paraul Sinca(afluent al Oltului) 
a depus pietris si nisipuri intercalate cu lentile de prafuri nisipoase, nisipuri prafoase si argile. 
Din punct de vedere geologic, Depresiunea Fagarasului este schitata ca pleistocen, iar evolutia 
propriu-zisa se declanseaza concomitent cu retragerea apelor lacustre, scaderea nivelului de baza al 
Oltului si fenomenele de intensa eroziune, are loc un tranport masiv de materiale dezagregate 
precum si un procent intens de colmatare. 
Din punct de vedere litologic, pamanturile sunt reprezentate de materiale necoezive grosiere 
(nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri) de obicei in matrice prafoasa-argiloasa (care poate uneori sa 
predomine), la partea superioara fiind prezente frecvent materiale fine, coezive reprezentate de 
argile, argile prafoase, prafuri argiloase, argile nisipoase, cu grosimi variabile. Sub formatiunile 
descrise mai sus se intalnesc depozite mai vechi - de varsta sarmatiana (bessarabian - volhiniene), 
care, din punct de vedere litologic, sunt alcatuite din marme, argile marnoase, nisipuri si pietrisuri. 
Aceste depozite sunt mai consolidate (consistentele materialelor coezive incadrandu-se in domeniul 
„tare", iar gradul de indesare al celor necozive fiind „indesat").   
Note pedologice 
Solurile din zona cuprind toata gama existenta in depresiune, cu diferite clase de fertilitate. 
Conform datelor prezentate de Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, 
principalele tipuri de sol intalnite pe teritoriul comunei Sercaia sunt: 
- Erodisoluri si/sau regosoluri; 
- Luvisoluri albice pseudogleizate si pseudogleice; 
- Luvisoluri albice pseudogleizate; 
- Soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale) frecvent gleizate; 
- Soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale); 
- Soluri brune acide litice si tipice, pe depozite fluviatile; 
- Soluri brune argiloiluviale pseudogleizate si soluri brune luvice; 
- Soluri brune argiloiluviale si soluri brune luvice; 
- Soluri brune eu-mezobazice gleizate, pe depozite fluviatile si fluviolacustre; 
- Soluri brune luvice pseudogleizate si luvisoluri albice pseudogleizate; 
- Soluri brune luvice pseudogleizate si soluri pseudogleice luvice; 
- Soluri brune luvice pseudogleizate, oligobazice si/sau holoacide si luvisoluri albice pseudogleice; 
- Soluri brune luvice tipice si soluri brune luvice, erodate; 
- Soluri brune luvice tipice, lamelare (pe relief eolian); 
- Soluri cernoziomoide gleizate puternic si lacovisti cu gleizare relicta (drenate), pe depozite 

fluviatile si fluvio-lacustre recente;  
- Soluri gleice turboase, eutrice si soluri gleice, semiturboase, pe depozite fluviatile si fluvio-

lacustre recente; 
- Soluri turboase, eutrice si turbe eutrofe 
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                                Raionarea geotehnica a teritoriului    

 

4.3.3  Hidrologia 

 
Principala artera hidrografica ce travereaza Depresiunea Fagarasului este Oltul al carui afluent   
Sercaia sau Sinca strabate localitatea Sercaia de la sud la nord.     
Zona Sercaia cuprinde o retea hidrografica densa si este in intregime tributara raului OLT, colector 
de suprafata a unei dense retele de paraie si ogase. 
Lungimea totala a raurilor cadastrate pe teritoriul comunei Sercaia este de 18.994 km. Corpurile de 
apa de suprafata (rauri) de pe teritoriul comunei sunt: 

• Raul Olt – confluenta cu Părău 
• Raul Olt- confluenta cu Găvan 
• Raul Olt – confluenta cu Felmer 

• Raul olt – confluenta cu Șercaia (Șinca) 
• Raul Olt – confluenta cu Urășa 
• Raul Felmer – confluenta cu Olt 
• Raul Șercaia (Șinca) – confluenta cu Olt 
• Raul Sercaia (Sinca) – confluenta cu Scurta 
• Raul Găvan – confluența cu Olt 
• Râul Urășa – confluenta cu Mândra 
• Raul Scurta – confluenta cu Sercaia (Sinca) 

Perimetrul total al suprafetei ocupata de lacuri cadastrate de pe teritoriul comunei Sercaia este de 
29.608 km.                       
Hidrogeologia zonei: 
Principalul curs de apa care strabate localitatea este paraul Sercaia. Teritoriul comunei se 
incadreaza in bazinul hidrografic de ordin superior al Oltului care strabate judetul pe o distanta de 
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apromaximativ 210 km, de la confluenta cu Raul Negru pana la confluenta cu raul Ucea. Unul dintre 
afluentii de dreapta al raului Olt este si paraul Felmer.  
Din punct de vedere hidrogeologic, cercetarile efectuate in depresiunea Brasov, au pus in evidenta 
existenta urmatoarele:  
- depozitele cuaternare reprezinta cuvertura cea mai importanta pentru apele freatice din care 

orizonturile psamo-psifitice sau numai psamitice reprezinta rocile magazin cele mai importante in 
care se acumuleaza rezervele de apa subterana, dupa cum cele pelitice constituie patul lor 
impermeabil. 

- litologia interceptata este constituita dintr-o succesiune de bolovani, bolovanis cu pietrisuri si 
nisipuri de diferite granulometrii, avand la partea superioara elemete prinse intr-o matrice 
argiloasa, galbuie.                        

     
Nivelul apelor subterane 
Nivelul apelor este influentat direct de cotele apelor din raul Olt si Sercaia, fiind corelabil cu nivelele 
caracteristice ale acestora. 
Nivelul panzei de apa freatica in zona terasei vestice se afla la adancimi de 8-10 m. Nu acelasi lucru 
se intalneste pe terasa estica a luncii Paraului Sinca(Sercaia), unde panza de apa freatica se 
gaseste la 1,70-2,50 m iar in unele perioade ale anului ca urmare a topirii zapezilor, a precipitatiilor 
abundente, nivelul hidrostatic se ridica pana la adancimea de 1,0 m. Acesta este motivul pentru 
care in perimetrul localitatii pot fi observate unele zone endoreice. Fata de cele constatate in aceste 
perimetre nu se recomanda construirea de subsoluri sub adancimea de 1,0m. 
In zona Sercaia analizele de apa efectuate, au stabilit ca apa subterana prezinta agresivitate slab 
acida si de dezalcalinizare pentru betoane armate precum si pentru cele nearmate a caror latime de 
fundare este mai mica de 0,5 m. 
In zona de lunca, panza de apa freatica se gaseste la suprafata, respectiv la nivelul oglinzii apei 
paraului Sercaia, deci nu se recomanda subsoluri, iar pentru sapaturile ce depasesc 1,0 m sunt 
necesare epuismente. 
 

 

4.3.4 Caracteristicile climei 

Fiind situata la poalele versantului nordic al Muntilor Fagaras, clima se caracterizeaza printr-o clima 
relativ rece si umeda cu multa ceata si bruma indeosebi iarna, primavara si toamna.  Mai exact 
acest tip de clima este o clima de tranzitie de la clima temperata de tip oceanic la cea temperata de 
tip continental, fiind una umeda si racoroasa in zonele montane, cu precipitatii reduse si 
temperature usor scazute in zonele mai joase. Cea mai scazuta temperatura din aceasta zona este 
inregistrata pe varful Omul (-2,6ºC medie anuala). La polul opus, temperatura maxima absoluta 
este de 37,4 ºC  
Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75 %. Precipitatiile atmosferice au valori de 600 – 700 
mm/an. Vantul la sol are directii predominant dinspre vest si nord – vest si viteze medii cuprinse 
intre 1,5 m/s si 3,2 m/s.  
Temperatura medie anuala a judetului este de +8 grade C. Judetul se afla la intersectia a doua 
vanturi: vantul de vest aducator de ploi si vantul de nord si nord-est care pastreaza timpul frumos. 
In Sercaia soarele rasare la 07:46 si apune la 19:53, ora locala (Europe/Bucharest UTC/GMT+3). 
Fusul orar standard pentru Comuna Sercaia este UTC/GMT+2, insa, deoarece se aplica ora de vara 
(DST), fusul orar actual este UTC/GMT+3. Numarul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 
50/an, ca si numarul mediu al zilelor de iarna.    



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

146 

 

 
 
In conformitate cu raionarea climatica a teritoriului Romaniei intocmita de St. Stoienescu si V. 
Mihailescu, zona Sercaia se caracterizeaza printr-un climat de dealuri continental-moderat cu ierni 
moderate si veri calde, cu precipitatii bogate, cu amplitudini termice reduse (viscolele si secetele – 
desi in ultimii 10-15 ani au fost unele manifestari de uscaciune excesiva – sunt fenomene rare). 
Iarna, pe vai si in depresiuni, se produc acumulari de aer rece, in timp ce pantele si partile mai 
inalte ale reliefului raman acoperite cu aer mai cald. Vara, scaderea temperaturii aerului in inaltime 
depaseste 0,7º/100 m. In luna iulie temperatura medie nu depaseste 22º C.  
Intervalul fara inghet dureaza 5–15 zile – mai mult decat in campie. In anotimpul cald al anului, pe 
pante umezeala relativa creste si norii se dezvolta mai mult decat in vai, iar precipitatiile sunt mai 
frecvente si mai abundente. Precipitatiile anuale cresc spre est de la 700 la 1.000 mm.  
Caracterizarea generala a climatului este determinata in general de regimul termic, eolian si 
pluviometric. 
Aceasta trasatura se manifesta printr-o temperatura medie anuala relativ ridicata cuprinsa intre 9,5 
grade si 10,9 grade. 
Temperatura medie anuala este aproximativ de 9,5 grade C. Analizand temperatura medie pe 
anotimpuri, se constata ca in anotimpul de iarna, in culoarul Oltului valoarea temperaturii medii 
este pozitiva (+ 0,4 grade C), deci o iarna mai putin aspra. In regiunea muntoasa, temperatura 
medie a iernii este mult scazuta. 
Temperatura medie a verii scade in raport cu altitudinea, diferenta de temperatura intre regiunile 
inalte si joase fiind de 12,3 grade C si deci mai mare comparativ cu diferenta de 8 grade C din 
timpul iernii. Anotimpul de primavara se instaleaza brusc si este mai cald in culoarul Oltului (+10,4 
grade C si + 9,3 grade C) dar vine mai lent si este destul de racoros in regiunea muntoasa.        
a) Regimul termic (°C) 
- temperatura medie anuala                  9,5°C 
- temperatura medie lunara minima       0,4°C 
- temperatura medie lunara maxima   +21,6°C 
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- maxima absoluta                            +37,0°C(iulie 2000) 
- minima absoluta                             -34,0°C 
 
b) Regimul pluviometric  (mm) 
Este caracterizat prin precipitatii atmosferice (mm) medii lunare, nebulozitate, zile senine,   indicii 
de ariditate etc.  
- cantitatea medie anuala                     600-700,0mm/an 
- cantitatea lunara maxima                   105,0mm(iunie) 
- cantitatea lunara minima                     55,0mm(martie si septembrie) 
- cantitatea maxima/24h                      127,0mm(toamna 1941) 
- numar total de zile cu ninsoare           cca. 30-40 de zile       
 
c) Regimul eolian 
 

       
         

         Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-4/2012,      Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-3/2012, 
             „Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”             „Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” 

 
Valorile temperaturii medii, umiditatii atmosferice, evapotranspiratia etc., sunt influentate de natura 
si intensitatea vanturilor din zona.  
In zona Sercaia, vanturile bat in toate anotimpurile. Coborand pe altitudine, frecventa vanturilor 
descreste treptat spre zona depresionara a culoarului Olt, unde datorita configuratiei reliefului, ea 
este atenuata. Vantul la sol are directii predominant dinspre vest si nord – vest si viteze medii 
cuprinse intre 1,5 m/s si 3,2 m/s. Judetul se afla la intersectia a doua vanturi: vantul de vest 
aducator de ploi si vantul de nord si nord-est care pastreaza timpul frumos. 
Perioada de timp cu vant este de aproximativ 82%, iar cea de calm este de aproximativ 18%. 

 

4.3.5 Patrimoniul cultural si arhitectural 

Patrimoniul construit este alcatuit din obiective inscrise in Lista Monumentelor Istorice 2010 
dupa cum urmeaza : 
I- Situri arheologice (4 obiective) 
II- Ansambluri si monumente de arhitectura (2 + 5 obiective) 
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- Siturile arheologice : dificil de reperat pe teren, necesita proiecte de punere in valoare si cu 
redarea in circuitul de vizitare pentru turisti a unor zone de vestigii prin sapaturi arheologice si 
restaurarea acestor vestigii. 

- Monumentele de arhitectura : au - cu cateva exceptii- o stare fizica precara, legata de lipsa de 
functiuni sau de o utilizare neadecvata. Biserica evanghelica-satul Halmeag reprezintă un 
monument prioritar de reabilitat. 
 
Spatii cu functiune culturala 

- Camine culturale 
- Biblioteca  

 
Evenimente, festivaluri, manifestari  
- Ceata de feciori din Vad  
- Ceata de feciori din Sercaia   
- Zilele Halmeagului 19 august 
- Sarbatoarea narciselor 21 mai 
-  Plugarul, Paștele ortodox. 
 

4.3.6 Ariile naturale protejate 

Pe teritoriul comunei se afla o arie protejata de interes national in suprafata de cca 400 ha, care 
corespunde categoriei IV IUCN – Rezervatie naturala de tip botanic si al carei teritoriu se suprapune 
peste situl de importanta comunitara ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului.   
De asemenea, pe teritoriul comunei sunt zone cuprinse in patru situri Natura 2000 ca parte 
integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania, si anume: 
- 1 sit de protectie speciala avifaunistica (SPA) - ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului  
- 3 situri de importanta comunitara (SCI) - ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava 
Vadului, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu. 
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Situatia existenta – PUG Comuna Șercaia – limite situri Natura 2000   
 

 
 
Conturul galben in jurul localitatii reprezinta limita administrativa a comunei Șercaia.
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Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  13/29.03.2002 la care 

se adaugă PUZ-urile aprobate prin HCL.  

Intravilanul existent total pentru comuna Șercaia este 513,60 ha, împărțit pe satele 

componente, astfel: 

- Satul Șercaia, reședință de comună – 306,60 ha 

- Satul Vlad – 112,00 ha 

- Satul Hălmeag – 95,00 ha 

Suprafata intravilanul nou propus este 620,54 ha 

- Satul Șercaia, reședință de comună – 372,00 ha 

- Satul Vlad – 156,97 ha 

- Satul Hălmeag – 91,57 ha  

 

 Total Șercaia Vad Hălmeag 

Intravilan 

existent 

513,60 306,60 112,00 95,00 

Intravilan 

propus 

620,54 372,00 156,97 91,57 

Diferențe + 106,94 + 65,40 + 44,97 - 3,43 

 

Suprafețele extinderilor intravilanului existent, au primit următoarele funcțiuni: 

1. Satul Șercaia, reședință de comună, intravilanul existent are o suprafața totală de 

306,60ha, care se extinde cu 65,40 ha pentru care s-au stabilit următoarele funcțiuni: 

- Instituții publice și servicii 

- Locuințe individuale și funcțiuni complementare 

- Activități economice, industrie, depozitare, logistică 

- Gospodărie comunală, cimitire și tehnico-edilitare 

2. Satul Vlad, intravilanul existent are o suprafața totală de 112,00 ha, care se extinde 

cu o suprafață de 44,97 ha pentru care s-au stabilit următoarele funcțiuni: 

- Spații verzi pentru agrement, sport sau caracter tematic 

- Activități economice, industrie, depozitare, logistică 

- Locuințe individuale și funcțiuni complementare 

3. Satul Hălmeag, intravilanul existent are o suprafața totală de 95,00ha, care se diminuează 

per total cu 3,43 ha.  

Precizăm că suprafata intravilanului propus a suferit următoarele modificări: s-a diminuat 

suprafața trupului principal cu 2,83 ha prin renunțarea la o suprafață de teren inundabila de 

pe malul raului Olt și renunțarea la trupurile izolate 3.2 (saivan) și 3.3 (stația veche de 

epurare).  
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În partea de nord a intravilanului existent al satului Hălmeag s-a adaugat ca și extindere a 

intravilanului suprafața de 3,92 ha, pentru care s-au stabilit următoarele funcțiuni: 

- Locuințe individuale și funcțiuni complementare 

- Terenuri agricole în intravilan 

 
In raport cu reţeaua de arii protejate Natura 2000, intravilanul reprezentat de satul Hălmeag este 
amplasat in interiorul sitului de importanta comunitara ROSCI0303 Hartibaciu Sud – Est si in 
interiorul ariei de conservare speciala avifaunistica ROSPA0099 Podisul Hartibaciului.  
 
Se precizeaza ca de la momentul instituirii siturilor Natura 2000 prin Ordin de Ministru, au existat 
suprafete din intravilanul existent al localitatii Șercaia cuprinse in situl ROSCI0303, respectiv ROSPA 
0099.   
 
Situl ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului se întinde pe o suprafață de 

394,90 ha din care, o mare parte, adică 189,90 ha sunt poieni. Acesta este situate în partea de sud-

vest a satului Vad, pe limita administrativă a comunei Șercaia cu comunele Șinca și Mândra. Limita 

sitului ROSCI este situat la o distanță de 2,7 km față de limita intravilanului propus a satului Vad. 

Deasemenea, în imediata vecinătate a sitului sunt situate 2 trupuri de intravilan existent, respectiv 

trupul 2.3. – intravilan existent cu funcțiunea de locuință (0,3ha) situat chiar pe limita sitului și 

trupul 2.2. – intravilan existent cu funcțiunea de spații verzi pentru agrement și sport sau caracter 

tematic (10,33 ha) situat la o distanță între cca. 15m (cel mai apropiat punct) și cca. 150 m (cel 

mai depărtat). Trupul 2.2 se extinde cu suprafața de 14,48ha perimetral limitei de intravilan 

existent pe laturile din partea de nord, est și sud ale trupului de intravilan existent, rezultând astfel 

un trup de intravilan propus cu suprafața totală de 24,81ha care pe o distanță de cca. 200m limita 

intravilanului propus este aproape tangenta cu limita sitului (distanță de cca. 5m). 

  

Niciunul din cele două trupuri de mai sus nu se suprapune cu situl Situl ROSCI 0205 - 

Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului. 
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Localizare ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 
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ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului, sunt situate în 

partea de nord și nord-vest a comunei, înconjurând satul Hălmeag. Mai exact, limita sitului  ROSPA 

0099 este situat pe limita intravilanului existent. 

În situația existentă, în partea de nord-est a satului Hălmeag erau situate trupurile 3.2 

(saivan) și 3.3 (stația veche de epurare), trupuri care s-au scos din intravilan în varianta prezentă a 

PUG-ului.  

Totodată, în partea de nord a intravilanului existent al satului Hălmeag Trup 3.1 se adaugă ca 

și extindere a intravilanului suprafața de 3,92 ha cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni 

complementare și terenuri agricole în intravilan. Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 

0099 – Podișul Hârtibaciului pe suprafața de 3,92ha. 
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Localizare ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului 

 

Situl ROSCI 0132 - Oltul Mijlociu Cibin – Hârtibaciu este amplasat la limita administrativ 

teritorială a comunei Șercaia cu comuna Mândra, în partea nord-vestică, în zona unde Râul Olt iese 

din teritoriul comunei Șercaia și trece pe teritoriul comunei Mândra. 
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Acesta se ocupă sub 1% din teritoriul comunei Șercaia, nu influețează și nici nu este 

influențat de propunerile de dezvoltare din PUG. 

 

Localizare ROSCI 0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hartibaciu 
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Caracteristicile siturilor de importanță comunitară care se regăsesc pe teritoriul 
comunei Șercaia, conform Formularelor Standard: 
 

➢ Situl ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 
 
Încadrarea teritorial-administrativă: Județul Brașov 100% 
Suprafaţa: 401.90ha  
Localizarea geografică: Lat 45.0061027; Long. 25.0026666 
Bioregiunea: Continentală  
Regiunea administrativă: Centru 
Altitudinea: 521,00 max., 489,00 min., 506,00 med.  
Caracteristici: Teritoriul rezervatiei este situat in cadrul Depresiunii Fagarasului pe latura nordica 
a muntilor Fagaras, incadrata de m-tii Persani la est si podisul Hartibaciului la nord. Muntii de pe 
marginea depresiunii impiedica deplasarea maselor de aer rece boreal si in acelasi timp bareaza 
accesul liber al celor tropicale din sud, ca urmare temperatura aerului este destul de scazuta. 
Reteaua hidrografica este formata din raul Sercaia si o serie de paraie cum ar fi: Vl. Scurta, afluent 
al Sincai, Pr Rachitei si Pr Zambrita care traverseaza Dumbrava Vadului in partea estica si centrala. 
Rezervatia este o padure de stejar rarita, cu poieni mari in care in mai si iunie infloresc florile de 
narcise.Aceasta padure de stejar este unica in intreaga Depresiune a Fagarasului 
 
Calitate si importanță: Dumbrava Vadului este importanta deoarece este un rest din padurea 
care acoperea alta data intreaga Depresiune a Fagarasului, ramanand unica padure de stejari 
seculari pastrata in aceasta regiune. Cea mai interesanta asociatie de plante este cea care 
adaposteste poienile cu narcise, reprezentata prin urmatoarele specii: Narcissus stellaris, N. 
angustifolius, N. radiiflorus, N.serior – florens. 
 
Vulnerabilitate: Turistii care se invadează aria protejată in perioada de inflorire a narciselor. 
Ruperea si smulgerea bulbilor, calcarea in piciore a vegetatiei ierboase, contribuie la deteriorarea 
echilibrului natural al poienilor cu narcise si disparitia treptata a acestui monument al naturii. Lipsa 
unei zone tampon ingradite si semnalate corespunzator. Pasunatul are deasemenea consecinte 
negative asupra covorului vegetal. Invadarea poienilor cu lăstari de plop. Resturile menajere si 
deseurile stocate in perimetrul respectiv. 
 
Activitati antropice care se desfășoară în sit și în afara perimetrului acestuia  
Impactul major negativ asupra biodiversității (amfibieni și reptile, nevertebrate, plante), al 
habitatelor protejate este reprezentat de depozitarea deșeurilor menajere, recoltarea speciilor de 
narcise, și pășunat, activitățile de management silvic și cositul având o influență pozitivă majoră 
asupra biodiversității. Activitățile de petrecere a timpului liber și turismul au un impact mediu 
asupra biodiversității și habitatelor de interes comunitar. 
Toate aceste activităţi au loc în interiorul sitului, iar în afara acestuia, o influenţă directă negativă și 
cu efect mediu o are depozitarea deșeurilor.  
 
Habitatele de interes comunitar din sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste: 

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A 

- 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, 
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C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare 

considerabilă. 

 

Tipuri de habitate Evaluare 

Cod PF NP Acoperire 

(Ha) 

Pesteri 

(nr.) 

Calit.date AIBICID AIBIC 

Rep. Supr. rel. Status 
conserv. 

Eval. globala 

6410   2  Buna A C A A 

6430   4  Buna B C B B 

6440   4  Buna B C B B 

6510   8  Buna B C B B 

91F0   192  Buna B C B B 

91Y0   208  Buna A B B B 

          

 

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte. 

Specie Populatie Sit 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Tip Marime Unit. 

masura 

Categ. Calit. 

date 

AIBICID AIBIC 

Min. Max. CIRIVIP Pop. Conserv. Izolare Global 

A 1193 Bombina variegata   P    P  D    

I 1065 Euphydryas aurinia   P    C  C B C B 

I 4036 Leptidea morsei   P 100 200 i C G C B C B 

I 1060 Lycaena dispar   P    C  C B C B 

I 4038 Lycaena helle   P    P  A B C B 

I 1059 Maculinea teleius   P    C  C B C B 

P 1898 Eleocharis carniolica   P    V  C B C B 

 

Alte specii importante de floră si faună 
 

Specii Populatie Motivatie 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Mǎrime Unit. 

mǎsurǎ 

Categ. Anexa Alte categorii 

Min. Max. CIRIVIP IV V A B C D 

P  Achillea ptarmica      R      X 

P  Cnidium dubium      R      X 

P  Dactylorhiza maculata      C     X  

P  Dactylorhiza sambucina      R     X  

P  Listera ovata      R     X  

P  Lysimachia thyrsiflora      V      X 

P  Narcissus poeticus ssp. 
radiiflorus 

     C      X 

P  Orchis morio      C     X  
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P  Phyteuma tetramerum      R      X 

P  Platanthera bifolia      C     X  

P  Potentilla palustris      R      X 

P  Salix rosmarinifolia      V      X 

P  Scorzonera humilis      V      X 

P  Spiraea salicifolia      V      X 

P  Trollius europaeus      C      X 

 
 
Caracteristici generale ale sitului 

 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N14 Pǎşuni 2.26 

N16 Pǎduri de foioase 97.16 

N26 Habitate de pǎduri (pǎduri în tranziIie) 0.58 

 
Importanța sitului pentru conservare rezultă din cele 6 de habitate protejate la nivel european, dar 
și datorită prezenței unei faune protejate deosebit de diverse (o specie de reptile și amfibieni și 
șase specii de nevertebrate).  
 

➢ ROSCI 0303 Hartibaciu Sud – Est 
 
Încadrarea teritorial-administrativă:  Județul Brașov 100% 
Suprafaţa: 25830.60 ha  
Localizarea geografică: Lat 45.0127305; Long. 25.0052972 
Bioregiunea: Continentală  
Regiunea administrativă: Centru  
Altitudinea: 713,00 max., 427,00 min., 530,00 med.  
 
Caracteristici: Situl Hârtibaciu de Sud-Est este situat în zona Subcarpaţilor interni ai Transilvaniei, 
districtul Homoroadelor. Substratul geologic aparţine Miocenului din Neogen. În partea vestică 
apaţine Sarmaţianului format din argile, marne, nisipuri, gresii, tufuri, iar partea estică aparţine 
Tortonianului format din tufuri dacitice, marne, gresii. Valea Oltului şi luncile pâraielor interioare 
aparţin holocenului din Cuaternar şi sunt constituite din pietrişuri, nisipuri şi aluviuni recente. 
Altitudinea variază între 430m, în apropierea Luncii Oltului, şi cca. 700 m (pe Dealul Capului). 
Înclinarea versantilor este medie, de circa 12&#186;, iar expoziţia predominantă este parţial 
însorită. Din punct de vedere hidrologic, situl se încadrează în bazinul hidrologic al râului Olt, în 
sectorul său mijlociu. Pâraiele mai importante sunt: Ticuşu, Iufa, Cozdului, Jilbert, Mâţa Mare, 
Vântu. Condiţiile climatice caracteristice sunt cele ale subprovinciei climatice temperat moderată, cu 
temperaturi medii anuale de 8°C şi precipitaţii anuale de 660-700mm. Solurile întâlnite sunt 
preluvosoluri, luvosoluri, prepodzol, podzol, regosol şi aluviosol. Din punct de vedere fitogeografic, 
situl este localizat in etajul fitoclimic al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun si fag (FD3). 
Padurile detin cca. 31% din suprafata sitului, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, 
terenuri agricole, ape curgatoare. Situl este situat din punct de vedere al administraţiei silvice în 
D.S. Braşov, O.S. Rupea (U.P. I Ticuşu, U.P. II Dacia) şi O.S. Făgăraş (U.P. I Halmeg). Din punct de 
vedere al administraţiei de stat este situat în comunele Comăna de Jos, Ticuşu, Soarş, Ungra, 
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Şercaia, Jilbert. Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. I Ticuşu, 1981 Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. 
II Dacia, 1981 Amenajamentul O.S. Făgăraş, U.P. I Halmeg, 1997 
 
Calitate si importanță: Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus şi 
Ursus arctos. Situl reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea 
biogeografică Continentală, şi, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecţia unui 
procentaj reprezentativ în această bioregiune. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 
91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests) şi 9130 (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) – acesta 
din urmă este prezent doar pe o suprafaţă redusă din sit. Sit de importanţă ridicată pentru speciile 
de lilieci listate. Este printre puţinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanţă 
ridicată şi pentru Lutra lutra, Castor fiber şi speciile de amfibieni Bombina şi Triturus. 
 
Vulnerabilitate: Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a 
supracositului, a lipsei cositului, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, al activităţilor de 
exploatare forestieră, al activităţilor industriale, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului 
necontrolat, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale. 
Periclitarea speciilor prin comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor. 
 
Activitati antropice care se desfășoară în sit și în afara perimetrului acestuia  
Impactul major negttiv asupra biodiversității (mamifere mari, amfibieni și reptile, nevertebrate), al 
habitatelor protejate este reprezentat de depozitarea deșeurilor menajere, urbanizarea și 
industrializarea, dezvoltarea infrastructurii rutiere, activitățile de management silvic având o 
influență pozitivă asupra biodiversității. Manifestat în unele zone,  pășunatul în unele zone și 
modificarea practicilor agricole au un impact mediu alături de poluarea datorată activităților 
industriale și activităților din agricultură. 
Toate aceste activităţi au loc în interiorul sitului, iar în afara acestuia, o influenţă directă negativă și 
cu efect mediu o are dezvoltarea teritorială cu extinderile de intravilan și dezvoltarea infrastructurii.  
 
Habitatele de interes comunitar din sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste: 

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A 

- 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, 

C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare 

considerabilă. 

 

Tipuri de habitate Evaluare 

Cod PF NP Acoperire 

(Ha) 

Pesteri 

(nr.) 

Calit.date AIBICID AIBIC 

Rep. Supr. rel. Status 
conserv. 

Eval. globala 

9130   180  Buna D    

9170   1291  Buna B C B B 

91I0   774  Buna C C B B 

91Y0   2583  Buna B C B B 
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Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte. 

Specie Populatie Sit 

Grup Cod Denumire 
ştiinţificǎ 

S NP Tip Marime Unit. 

masura 

Categ. Calit. 

date 

AIBICID AIBIC 

Min. Max. CIRIVIP Pop. Conserv. Izolare Global 

M 1308 Barbastella 
barbastellus(Liliacul
-cârn) 

  P    C  C B C C 

M 1352* Canis lupus(Lup)   P    C  C A C A 

M 1337 Castor fiber (Castorul)   P    P  C A B C 

M 1355 Lutra lutra   P    C  C A C A 

M 1323 Myotis Bechsteinii 
(Liliacul-cu-urechi- late) 

  P    P  C B C C 

M 1307 Myotis blythii(liliacul mic 
comun) 

  P    C  C B C C 

M 1324 Myotis myotis(liliacul 
comun) 

  P    C  C B C C 

M 1304 Rhinolophus 
ferrumequinum(liliacul 
mare cu potcoavă) 

  P    C  C B C C 

M 1303 Rhinolophus 
hipposideros(Liliacul 
mic cu potcoavă) 

  P    C  C B C C 

M 1354* Ursus arctos(Urs)   P    C  C A C A 

A 1188 Bombina bombina 
(Buhai de baltă cu burtă 
roșie) 

  P    C  C C C C 

A 1193 Bombina variegata 

(Buhai de baltă cu burta 
galbenă) 

  P    C  C A C A 

A 1166 Triturus cristatus 

(Triton cu creastă) 

  P    C  C B C B 

A 4008 Triturus vulgaris 
ampelensis(Triton 
românesc)  

  P    C  C A B A 

I 1083 Lucanus cervus 
(rădaşcă) 

  P    C  C B C B 

R 1220 Emys orbicularis 
(broasca testoasă 
europeana de balta) 

  P    C  C C C C 

 

Alte specii importante de floră si faună 
Specii Populatie Motivatie 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Mǎrime Unit. 

mǎsurǎ 

Categ. Anexa Alte categorii 

Min. Max. CIRIVIP IV V A B C D 

A 2432 Anguis fragilis      C     X  

A 2361 Bufo bufo      C     X  

A 1201 Bufo viridis      C X    X  

A 1283 Coronella austriaca      C X    X  

A 1281 Elaphe longissima      C X    X  

A 1203 Hyla arborea      C X    X  
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A 1261 Lacerta agilis      C X    X  

A 1263 Lacerta viridis      C X    X  

A 2469 Natrix natrix      C     X  

A 1197 Pelobates fuscus      C X    X  

A 1209 Rana dalmatina      C X    X  

A 1210 Rana esculenta      C  X   X  

A 1212 Rana ridibunda      C  X   X  

A 1213 Rana temporaria()      C  X   X  

A 2351 Salamandra salamandra      C     X  

A 2473 Vipera berus      C     X  

A  Zootoca vivipara      C      X 

 

Caracteristici generale ale sitului 
 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N06 Râuri, lacuri 2.38 

N07 Mlaştini, turbǎrii 0.77 

N12 Culturi (teren arabil) 12.50 

N14 Pǎşuni 43.15 

N15 Alte terenuri arabile 5.51 

N16 Pǎduri de foioase 30.61 

N17 Pǎduri de conifere 0.53 

N19 Pǎduri de amestec 0.57 

N23 Alte terenuri artificiale (localitǎIi, mine..) 0.10 

N26 Habitate de pǎduri (pǎduri în tranziIie) 3.81 

 
Importanța sitului pentru conservare rezultă din cele 4 de habitate protejate la nivel european, dar 
și datorită prezenței unei faune protejate deosebit de diverse (zece specii de mamifere, cinci specii 
de reptile și amfibieni și o specie de nevertebrate).  
 
 

➢ ROSCI 0132 Oltul Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu 
 
Încadrarea teritorial-administrativă: Județul Sibiu 66%, Județul Brașov 25%, Județul Vâlcea 
9% 
Suprafaţa: 2910.50 ha  
Localizarea geografică: Lat 45.0056888; Long. 24.0162666 
Bioregiunea: Alpină (12,27%), Continentală (87,73%)  
Regiuni administrative: Centru și Sud -Vest  
Altitudinea: 568,00 max., 314,00 min., 416,00 med.  
 
Caracteristici: Pe o suprafață cuprinzând cca 2900 ha., situl este extins mai mult pe lungime 
decăt prin suprafața acoperită efectiv, aceasta fiind descrisă de cursurile râurilor care dau numele 
sitului. Aici se regasesc un număr de 7 tipuri diferite de habitat (Râuri, lacuri; Mlaştini, turbării; 
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Culturi (teren arabil); Păşuni; Alte terenuri arabile; Păduri de foioase; Habitate de păduri (păduri în 
tranziţie)) dar o bogată ihtiofaună protejată la nivel național și European. 
 
Calitate si importanță: Zona importanta pentru conservarea speciilor Unio crassus, Chilostoma 
banaticum, Rhodeus sericeus. Desi aria reflecta efectele impactului antropic indelungat, manifestat 
in deceniile 7 - 9 ale sec. XX, exista inca unele zone umede care si-au pastrat aspectul si 
comunitatile remanente, fargamente ale structurilor originare. Numerose populatii au fost izolate in 
aceste arii, relativ izolate, formand intr-un sens restrictiv metapopulatii si metacomunitati. Desi de 
dimensiuni mici, sunt surse potentiale de regenerare si martori ai diversitatii specifice de odinioara, 
reprezentative pentru flora, fauna si peisajul ardelenesc. 
 
Vulnerabilitate: Constructiile hidrotehnice (in special indiguirile) sunt principala cauza a 
degradarii/pierderii habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona 
este vulnerabila sunt: descari - distrugerea zonelor umede, poluarea, defrisarile, agricultura 
intensiva. 
 
Activitati care se desfășoară în sit și în afara perimetrului acestuia 
Impactul major asupra biodiversității (mamifere, amfibieni și reptile, nevertebrate și pești), al 
habitatelor protejate este reprezentat de depozitarea deșeurilor menajere, urbanizarea și 
industrializarea (Extinderea intravilanului înunele situații, apariția clădirilor noi izolate în extravilan, 
dezvoltarea infrastructurii și a sistemelor de drenare asociate, renovarea/reconstrucția/demolarea 
construcțiilor vechi etc), îndiguirile/consolidarea malurilor, plaje artificiale, poluare datorata altor 
activități umane (ex: deversarea în cursurile de apa a apelor reziduale din zootehnie, îngrășăminte 
și pesticide în exces). Manifestat în unele zone,  depozitarea deșeurilor industriale are un impact 
mediu alături de poluarea datorată activităților industriale și activităților din agricultură. 
Toate aceste activităţi au loc în interiorul sitului, iar în afara acestuia, o influenţă directă negativă și 
cu efect mediu o are dezvoltarea teritorială cu extinderile de intravilan și dezvoltarea infrastructurii. 
Poluarea apei datorită sistemelor de canalizare nefuncționale sau lipsei infrastructurii de canalizare 
are un impact mediu asupra cursurilor pâraielor și a râului Olt și conduce la modificarea condițiilor 
de calitate fizico-chimică a apei, respectiv a calității habitatului speciilor de pești și reducerea 
populațiilor.  
 

Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste: 

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A 

- 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, 

C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare 

considerabilă. 

 

Tipuri de habitate Evaluare 

Cod PF NP Acoperire 

(Ha) 

Pesteri 

(nr.) 

Calit.date AIBICID AIBIC 

Rep. Supr. rel. Status 
conserv. 

Eval. globala 

4060   0  Buna C C C C 

9110   58  Buna C C C C 
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Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte. 

 
Specie Populatie Sit 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Tip Marime Unit. 

masura 

Categ. Calit. 

date 

AIBICID AIBIC 

Min. Max. CIRIVIP Pop. Conserv. Izolare Global 

M 1337 Castor fiber(Castorul)   P    C  C B C B 

M 1337 Castor fiber(Castorul)   R    C  C B C B 

M 1337 Castor fiber(Castorul)   W    C  C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P    P  C B C B 

A 1166 Triturus cristatus   P    P  C B C B 

F 1130 Aspius aspius(Aun)   P    P  C C C C 

F 1138 Barbus 
meridionalis(Câcruse, 
moioaga) 

  P    C  C B C B 

F 1149 Cobitis taenia(Zvârlugǎ)   P    C  C B C B 

F 2511 Gobio kessleri(Petroc)   P    P? DD D    

F 1122 Gobio uranoscopus(Chetrar, 
Petroc) 

  P    P  C C C C 

F 1122 Gobio uranoscopus(Chetrar, 
Petroc) 

  C    P  C C C C 

F 2522 Pelecus cultratus(Sabita)   P    R  C B C C 

F 1134 Rhodeus sericeus 
amarus(Boarcǎ) 

  P    C  C B C B 

F 1146 Sabanejewia 
aurata(Dunǎri□ǎ) 

  P    C  C B C B 

F 1160 Zingel streber(Fusar)   P    P? DD D    

F 1159 Zingel zingel(Fusar mare, 
Pietrar) 

  P    P? DD D    

I 4056 Anisus vorticulus   P    R  D    

I 4057 Chilostoma banaticum   P    C  A B A B 

I 4045 Coenagrion ornatum   P      C B C B 

I 1037 Ophiogomphus cecilia   P      C B C B 

I 1032 Unio crassus   P    P  A C C B 

R 1220 Emys orbicularis   P    P  C B C B 

 

Alte specii importante de floră si fauna 
Specii Populatie Motivatie 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Mǎrime Unit. 

mǎsurǎ 

Categ. Anexa Alte categorii 

Min. Max. CIRIVIP IV V A B C D 

F 2500 Alburnoides 
bipunctatus(Beldita) 

     C     X  

F  Alburnus alburnus(Oblet)      C      X 
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F  Barbatula barbatula(Grindel)      C      X 

F 5085 Barbus barbus(Breana)      C  X   X  

F  Esox reichertii      C      X 

F  Perca fluviatilis(Biban)      C      X 

F  Rutilus rutilus(Babuscä)      V      X 

F  Tinca tinca(Lin)      R      X 

F  Vimba vimba(Lostie)      R      X 

 

 
Caracteristici generale ale sitului: 

 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N04 Plaje de nisip 0.25 

N06 Râuri, lacuri 36.14 

N07 Mlaştini, turbǎrii 7.71 

N12 Culturi (teren arabil) 10.48 

N14 Pǎşuni 6.70 

N15 Alte terenuri arabile 7.58 

N16 Pǎduri de foioase 25.46 

N21 Vii şi livezi 1.04 

N23 Alte terenuri artificiale (localitǎIi, mine..) 1.07 

N26 Habitate de pǎduri (pǎduri în tranziIie) 3.56 

 
Importanța sitului pentru conservare rezultă din cele 2 tipuri de habitate protejate la nivel 
european, dar și datorită prezenței unei faune protejate deosebit de diverse (patru specii de 
mamifere, doua specii de amfibieni și reptile, cinci specii de nevertebrate și 11 specii de pești).  
 
 

➢ ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului 
 
Încadrarea teritorial-administrativă: Județul Brașov 35,00%, Județul Mureș 14,00%, Județul 
Sibiu 51,00% 
Suprafaţa: 237779.80 ha  
Localizarea geografică: Lat 45.0113027; Long. 24.0102027 
Bioregiunea: Continentală  
Regiune administrativa: Centru  
Altitudinea: 768,00 max., 317,00 min., 528,00 med.  
 
Caracteristici: Situl este situat inregiunea biogeografica continentala. Pe teritoriul judetului Brasov 
cuprinde in general zone de pasuni si fanete, dar apar si terenuri agricole si paduri(in compozitia 
carora intra fagul, gorunul, uneori si stejarul - ca specii principale si frasinul, carpenul, etc, ca specii 
de amestec). Zona este populata de specii de pasari salbatice protejate. 
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Calitate si importanță: Prioritate nr.1 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de 
judeţe ale ţării. C1 – efective importante pe plan global - 1 specie: cristel de câmp (Crex crex) C6 – 
populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 10 specii: cristel de câmp 
(Crex crex), acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix 
uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), 
ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocârlia de pădure 
(Lullula arborea), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio). Este caracterizată de lipsa aproape totală a 
arăturilor şi abundenţa terenurilor semi-naturale – pajişti şi fâneţe extensive. Structura peisajului 
este mozaicată, constând din alternanţa ariilor semi-naturale cu păduri de foioase, ceea ce rezultă 
într-o biodiversitate foarte ridicată. Cuprinde şi lacurile de la Brădeni, un loc important pentru păsări 
de apă atât în timpul sezonului de cuibărit cât şi în timpul pasajului. Impactul antropic este foarte 
scăzut, existând puţine localităţi pe o întindere foarte mare. Această zonă este cea mai mare arie 
semi-naturală coerentă – şi probabil cea mai bine conservată – din regiunea biogeografică 
continentală din Transilvania. Găzduieşte efective importante din speciile caracteristice acestei zone, 
de ex. aici cuibăreşte cea mai însemnată populaţie de acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina) şi de 
viespar (Pernis apivorus) din România, densitatea ceea mai ridicată fiind atinsă la sud de Valea 
Hârtibaciului. Efectivele de huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), 
ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocârlie de pădure (Lullula arborea) şi sfrâncioc 
roşiatic (Lanius collurio) sunt şi ele cele mai însemnate dintre siturile din ţară. Populaţia de cristel 
de câmp (Crex crex) este semnificativă pe plan global (peste 20 de perechi) dar este şi printre 
primii dintre siturile din România. Este de asemenea printre primii zece situri din ţară pentru 
ghionoaie sură (Picus canus). 
 
Vulnerabilitate:  
1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari  
2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii  
3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci  
4. turismul necontrolat  
5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate  
6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci  
7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate  
8. braconaj  
9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren  
10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor  
11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului  
12. prinderea păsărilor cu capcane  
13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal  
14. împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.)  
15. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.)  
16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive  
17. industrializare şi creşterea zonelor urbane  
18. electrocutare si coliziune in linii electrice  
19. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale 
în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor 
numai cu utilaje şi maşini  
20. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca 
cositul sau păşunatul  
21. cositul în perioada de cuibărire  
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22. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp)  
23. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor). 
 
Activitati care se desfășoară în sit și în afara perimetrului acestuia 
Impact mediu asupra speciilor de păsări este reprezentat de vânătoare și colectarea ilegală a 
ouălelor/speciilor de interes comunitar, dezvoltarea infrastructurii rutiere (îndepărtarea pâlcurilor de 
arbori și arbuști de a lungul drumurilor cu ocazia modernizării, lipsa zonelor de trecere amenajate 
sau a structurilor de deviere a traseelor utilizate între zonele de adăpost și cele de hrănire) și 
manevrele militare. Activitățile de management silvic (folosirea insecticidelor, utilizarea produselor 
biocide, extragerea lemnului mort prin lucrări de igienă, extragerea selectiva a plopilor și ciresilor, 
exploatarea/alte lucrări forestiere în perioada de cuibărit, reducerea suprafeței pădurilor bătrâne, 
exploatare nerațională etc), prospecțiunile, exploatările și explorările, precum și prezența liniilor 
electrice au un impact scăzut. 
Toate aceste activităţi au loc în interiorul sitului, iar în afara acestuia, o influenţă directă negativă și 
cu efect mediu o are vânătoarea, activitățile silvice și cultivarea terenurilor având efecte pozitive cu 
efecte medii aspra populațiilor de păsări pe care le găzduiește situl. 
  

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 
Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte. 

Specie Populatie Sit 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Tip Marime Unit. 

masura 

Categ. Calit. 

date 

AIBICID AIBIC 

Min. Max. CIRIVIP Pop. Conserv. Izolare Global 

B A085 Accipiter gentilis(Uliu 
porumbar) 

  R    C  D    

B A085 Accipiter gentilis(Uliu 
porumbar) 

  W    C  D    

B A298 Acrocephalus 
arundinaceus(Lǎcar mare) 

  R    R  D    

B A296 Acrocephalus palustris(Lǎcar 
de mlastinǎ) 

  R    C  D    

B A295 Acrocephalus 
schoenobaenus(Lǎcar mic) 

  R    C  D    

B A297 Acrocephalus 
scirpaceus(Lǎcar de stuf) 

  R    R  D    

B A168 Actitis hypoleucos(Fluierar 
de munte) 

  R    P  D    

B A168 Actitis hypoleucos(Fluierar 
de munte) 

  C 5 30 i P  D    

B A247 Alauda arvensis(Ciocârlie de 
câmp) 

  R    C  D    

B A229 Alcedo atthis   R 5 10 p  G D    

B A054 Anas acuta(RaIǎ suliIar)   C 50 150 i R  D    

B A056 Anas clypeata(RaIǎ lingurar)   C 100 200 i P  D    

B A050 Anas penelope(RaIǎ 
fluierǎtoare) 

  C 500 850 i C  D    

B A053 Anas platyrhynchos(RaIǎ 
mare) 

  R    C  D    

B A053 Anas platyrhynchos(RaIǎ 
mare) 

  C 8000 10000 i C  D    

B A055 Anas querquedula(RaIǎ 
cârâitoare) 

  R    P  D    
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B A055 Anas querquedula(RaIǎ 
cârâitoare) 

  C 850 1200 i C  D    

B A051 Anas strepera(RaIǎ pestriIǎ)   C 20 30 i C  D    

B A255 Anthus campestris   R 240 1350 p C  C B C B 

B A257 Anthus pratensis(Fâsǎ de 
luncǎ) 

  C    C  D    

B A259 Anthus spinoletta(Fâsǎ de 
munte) 

  C    C  D    

B A259 Anthus spinoletta(Fâsǎ de 
munte) 

  W    R  D    

B A256 Anthus trivialis(Fâsǎ de 
pǎdure) 

  R    C  D    

B A089 Aquila pomarina   R 70 90 p C  B B C B 

B A028 Ardea cinerea(Stârc 
cenuşiu) 

  R    P  D    

B A028 Ardea cinerea(Stârc 
cenuşiu) 

  C 400 600 i C  D    

B A028 Ardea cinerea(Stârc 
cenuşiu) 

  W    C  D    

B A221 Asio otus(Ciuf de pǎdure)   R    C  D    

B A218 Athene noctua(Cucuvea)   R    C  D    

B A059 Aythya ferina(RaIǎ cu cap 
castaniu) 

  R    C  D    

B A059 Aythya ferina(RaIǎ cu cap 
castaniu) 

  C 500 600 i C  D    

B A061 Aythya fuligula(RaIǎ moIatǎ)   C 100 200 i C  D    

B A060 Aythya nyroca   C 15 90 i   C B C B 

B A021 Botaurus stellaris   R 1 2 p   C B C B 

B A215 Bubo bubo   P 2 5 m   C B C B 

B A087 Buteo buteo(Şorecar comun)   R    C  D    

B A087 Buteo buteo(Şorecar comun)   C    C  D    

B A087 Buteo buteo(Şorecar comun)   W    C  D    

B A224 Caprimulgus europaeus   R 20 50 p   D    

B A196 Chlidonias hybridus   C 5 45 i   D    

B A031 Ciconia ciconia   R 130 140 p   B B C B 

B A030 Ciconia nigra   R 8 15 p   B B C B 

B A080 Circaetus gallicus   R 2 4 p C  C B C B 

B A081 Circus aeruginosus   R 2 4 p C  C B C B 

B A081 Circus aeruginosus   C 100 200 i C  C B C B 

B A082 Circus cyaneus   W 40 90 i C  C B C B 

B A122 Crex crex   R 500 2000 p   B B C B 

B A036 Cygnus olor(Lebǎdǎ 
cucuiatǎ, Lebǎdǎ de varǎ, 
Lebǎdǎ mutǎ) 

  R 1 1 p R  D    

B A239 Dendrocopos leucotos   P 285 985 p   C B C B 

B A238 Dendrocopos medius   P 2225 4240 p   B B C B 

B A429 Dendrocopos syriacus   P 5 25 p   D    

B A236 Dryocopus martius   P 185 590 p C  C B C B 

B A027 Egretta alba   C 20 60 i   D    

B A027 Egretta alba   W    R  D    

B A099 Falco subbuteo(Şoimul 
rândunelelor) 

  R    C  D    
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B A097 Falco vespertinus   C 2 20 i P  D    

B A321 Ficedula albicollis   R 2366 
0 

46530 p C  B B C B 

B A320 Ficedula parva   R 300 1200 p   C B C B 

B A360 Fringilla 
montifringilla(Cintezǎ de 
iarnǎ) 

  W    C  D    

B A125 Fulica atra(LişiIǎ)   R    C  D    

B A125 Fulica atra(LişiIǎ)   C 3000 5000 i C  D    

B A153 Gallinago gallinago(BecaIinǎ 
comunǎ) 

  C 50 100 i C  D    

B A123 Gallinula chloropus(Gǎinuşǎ 
de baltǎ) 

  R    C  D    

B A123 Gallinula chloropus(Gǎinuşǎ 
de baltǎ) 

  C    C  D    

B A131 Himantopus himantopus   R 0 3 p   D    

B A022 Ixobrychus minutus   R 10 20 p   C B C B 

B A338 Lanius collurio   R 2760 
0 

51700 p C  C B C B 

B A339 Lanius minor   R 170 200 p R  C B C B 

B A459 Larus cachinnans(Pescǎruş 
pontic) 

  C 20 100 i P  D    

B A182 Larus canus(Pescǎruş sur)   C    P  D    

B A179 Larus ridibundus(Pescǎruş 
râzǎtor) 

  C 800 1500 i C  D    

B A156 Limosa limosa(Sitar de mal)   C    P  D    

B A291 Locustella fluviatilis(Greluşel 
de zǎvoi) 

  R    C  D    

B A292 Locustella 
luscinioides(Greluşel de stuf) 

  R    R  D    

B A246 Lullula arborea   R 2060 4240 p C  B B C B 

B A270 Luscinia 
luscinia(Privighetoare de 
zǎvoi) 

  R    C  D    

B A383 Miliaria calandra(Presurǎ 
surǎ) 

  P    C  D    

B A260 Motacilla flava(Codobaturǎ 
galbenǎ) 

  R    C  D    

B A023 Nycticorax nycticorax   C 10 40 i   D    

B A337 Oriolus oriolus(Grangur)   R    R  D    

B A214 Otus scops(Ciuş)   R    C  D    

B A072 Pernis apivorus   R 307 427 p C  B B C B 

B A017 Phalacrocorax 
carbo(Cormoran mare) 

  C 50 120 i P  D    

B A151 Philomachus pugnax   C 10 250 i   C B C B 

B A234 Picus canus   P 630 1670 p C  B B C B 

B A005 Podiceps 
cristatus(Corocodel mare) 

  R    C  D    

B A005 Podiceps 
cristatus(Corocodel mare) 

  C 150 300 i C  D    

B A006 Podiceps 
grisegena(Corocodel cu gât 
roşu) 

  R 1 3 i R  D    
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B A008 Podiceps 
nigricollis(Corocodel cu gât 
negru) 

  C 30 50 i V  D    

B A120 Porzana parva   R 1 5 p   C B C B 

B A193 Sterna hirundo   C    R  D    

B A210 Streptopelia turtur(Turturicǎ)   R    P  D    

B A220 Strix uralensis   P 80 110 p C  C B C B 

B A351 Sturnus vulgaris(Graur)   R    C  D    

B A351 Sturnus vulgaris(Graur)   C    C  D    

B A310 Sylvia borin(Silvie de 
grǎdinǎ) 

  R    C  D    

B A307 Sylvia nisoria   R 635 2140 p   B B C B 

B A004 Tachybaptus 
ruficollis(Corcodel mic) 

  R 10 20 i C  D    

B A004 Tachybaptus 
ruficollis(Corcodel mic) 

  C 30 60 i P  D    

B A161 Tringa erythropus(Fluierar 
negru) 

  C 30 100 i P  D    

B A166 Tringa glareola   C 80 150 i C  C C C C 

B A165 Tringa ochropus(Fluierar de 
de zǎvoi) 

  C 5 20 i P  D    

B A287 Turdus viscivorus(Sturz de 
vâsc) 

  P    C  D    

B A232 Upupa epops(Pupǎzǎ)   R    P  D    

B A142 Vanellus vanellus(NagâI)   R    P  D    

B A142 Vanellus vanellus(NagâI)   C 500 800 i C  D    

 

Alte specii importante de floră si faună 
Specii Populatie Motivatie 

Grup Cod Denumire ştiinţificǎ S NP Mǎrime Unit. 

mǎsurǎ 

Categ. Anexa Alte categorii 

Min. Max. CIRIVIP IV V A B C D 

I  Argynnis laodice      R      X 

 

 
Caracterizarea sitului: 

 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N06 Râuri, lacuri 0.26 

N07 Mlaştini, turbǎrii 0.41 

N09 Pajişti naturale, stepe 0.23 

N12 Culturi (teren arabil) 8.17 

N14 Pǎşuni 34.52 

N15 Alte terenuri arabile 14.93 

N16 Pǎduri de foioase 32.64 

N17 Pǎduri de conifere 0.31 
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N19 Pǎduri de amestec 0.21 

N21 Vii şi livezi 1.69 

N23 Alte terenuri artificiale (localitǎIi, mine..) 0.39 

N26 Habitate de pǎduri (pǎduri în tranziIie) 6.18 

 
 
Cele trei situri ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSPA0099 fac parte din zona numita generic Aria 
protejată Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt pentru care elaborat Planul de management integrat al  
ariilor protejate: ROSPA0099 PODIŞUL HÂRTIBACIULUI, ROSCI0227 SIGHIŞOARA-TÂRNAVA MARE, 
ROSCI0144 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE PE DEALUL PURCĂRETULUI, ROSCI0143 PĂDUREA 
DE GORUN ŞI STEJAR DE LA DOSUL FÂNAŢULUI, ROSCI0132 OLTUL MIJLOCIU-CIBIN-
HÂRTIBACIU, ROSCI0303 HÂRTIBACIU SUD-EST, ROSCI0304 HÂRTIBACIU SUD-VEST , 
REZERVAŢIA NATURALĂ “STEJARII SECULARI DE LA BREITE MUNICIPIUL SIGHIŞOARA”, 
REZERVAȚIA “CANIONUL MIHĂILENI”, “REZERVAȚIA DE STEJAR PUFOS” 
 
 
Podișul Hârtibaciului-Târnava Mare-Olt se desfășoară în regiunea centrală a României, în partea de 
sud a podișului Transilvaniei și se suprapune în mare parte Podișului Hârtibaciului, reprezintând 
nucleul peisajului dintre Târnava Mare și Olt, cu un relief predominant de dealuri întinse. Aria 
Protejată este delimitată la nord de Podișul Târnavelor și Podișul Târnăveni, la Sud prin 
Depresiunea Făgărașului, în partea estică de Subcarpații Homoroadelor, Podișul Vânători și Podișul 
Ticușului iar în partea Vestică de Depresiunea Sibiului și Podișul Secașelor. Prezintă un aspect 
peisajistic deluros cu văi închise și dealuri cu pantă mare în partea nordică, adică între râurile 
Hârtibaciu și Târnava Mare, predominant cu aspect de cueste. La sud de râul Hârtibaciu, peisajul 
devine mai plat cu văi și dealuri mai puțin abrupte, astfel altitudinea zonei variază de la 320 metri, 
cea mai joasă altitudine fiind în valea Târnavei Mici care datorită substratului friabil a săpat în lunca 
sa minoră, până la 838,6 metri- Vârful Pietriș. 
 
Biotopul Geologie/geomorfologie 
Sub aspect geologic Podișul Hârtibaciului nu prezintă o variabilitate mare, substratul petrografic 
fiind de origine sedimentară, astfel că în partea sudică a acestuia întâlnim preponderent depozite 
miocene alcătuite din marne, argile, nisipuri, gresii, pietrișuri, conglomerate, slab cimentate și 
intercalații de tuf vulcanic. 
Datorită existenței acestor depozite se pot observa intefluviile cu orientare generală Est-Vest, cu văi 
extinse de tipul culoarelor-valea Hârtibaciului, iar formele de relief asimetrice cu aspect de povârniș 
formate ca urmare a alternanței rocilor dure și moi și a eroziunii diferențiate – numite cueste - 
prezintă o dezvoltare importantă, cele principale fiind orientate de la Est la Vest, iar cele secundare 
având diferite orientări. În partea de sud a Podișului Hârtibaciu, cuestele sunt orientate fie de la Est 
la Vest, fie de la Nord la Sud, dar apar și cueste arcuite. 
Relieful podișului Hârtibaciului este reprezentat de dealuri și văi înguste, cele principale orientate 
est-vest, și cele secundare aproximativ nord-sud, dispuse aproape paralel. În partea de nord a 
podișului: Podișul Mediașului cu Dealurile Roandolei, Podișul Vânători, se găsesc dealuri asimetrice, 
care adeseori se termină la partea superioară a interfluviilor cu suprafețe plane, cu înclinare ușoară 
longitudinală și transversală, spre axa rețelei de drenaj. 
În văile asimetrice, versanții prelungi și domoli, acoperiți cu vegetație forestieră de productivitate 
superioară ori cu fânețe și pășuni, contrastează cu versanții opuși, de cuestă, foarte accidentați și 
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supuși fenomenelor de eroziune-eroziune de suprafață, alunecări de teren, acoperiți cu vegetație 
xerofită de o valoare economică scăzută. 
Un alt aspect caracteristic al Podișului Hârtibaciului este reprezentat de alunecările de teren, ce se 
pot prezenta sub diferite forme, avându-și originile superficial sau în profunzimea substratului. Ca și 
frecvență însă domină alunecările de teren superficiale, ce se remarcă de la distanță prin prezența 
unor pete mai deschise la culoare ce reprezintă râpele de desprindere. În ceea ce priveste impactul 
vizual, cel mai pregnant se afirmă în peisaj alunecările masive de teren numite de localnici ”glimee” 
sau ”dâmburi”. Deși nu au o frecvență mare acestea se impun prin dimensiuni, înălțimi de peste 50 
metri și extinderi mari în suprafață ca de exemplu: Saeș 1550 hectare, Saschiz 615 hectare.Cu 
privire la eroziunea produsă de apele meteroice, acesta îmbracă diferite forme, de la eroziunea 
superficială/pluviodenudare, până la cea de adâncime materializată prin culoare torențiale de tipul 
ravenelor. Totuși comparativ cu alte regiuni deluroase din România, suprafața afectată de eroziune 
este mai mică datorită unui procent mai mare de împădurire, care depășeșe > 30%. 
 
Solurile 
Solurile predominante în cuprinsul ariei studiate fac parte din clasa luvisoluri : preluvosoluri 21%, 
luvosoluri 68%, aluvisoluri 11%. Aceste soluri sunt specifice zonelor de dealuri și podișuri, în care 
vegetația forestieră este dominată de cvercinee, în special gorun și stejar. În zona de nord a 
regiunii studiate se află următoarele tipuri de soluri: brune de pădure, podzolice şi argiloase, 
podzolice argilo-iluviale, soluri slab dezvoltate – regosoluri şi aluvionare. Solurile de pădure 
podzolice s-au format în unităţile de relief slab înclinate sau orizontale din nordul regiunii, sub un 
covor vegetal lemnos, făcând trecerea la solurile brune de pădure. Solurile brune argiloase de 
pădure s-au format sub pădurile de gorun, stejar şi fag, de pe versanţii cu scurgere superficială şi 
rapidă a apei, având infiltrare slabă şi levigare puțin intensă. 
Solurile din bazinul Hârtibaciului prezintă un potenţial ridicat pentru declanşarea şi evoluţia unor 
procese geomorfologice actuale prin proprietăţile lor fizico-mecanice şi chimice. În cadrul învelişului 
de soluri se remarcă următoarele categorii evidențiate în Tabelul 12: clasa protisoluri: regosoluri şi 
aluviosoluri, clasa cernisoluri: faeoziom, clasa luvisoluri: luvosol, şi clasa cambisoluri: eutricambosol. 
Diversitatea solurilor existente favorizează o utilizare variată a acestora, în funcţie de specificităţile 
legate de fertilitate. Astfel, există zone propice pentru păduri, plantaţii pomi-viticole, pajişti, culturi 
de câmp, de plante furajere sau de plante tehnice şi alimentare precum cartofi, sfeclă de zahăr, şi 
pe alocuri, chiar şi pentru culturile de bază ca de exemplu grâu, porumb, orz și altele asemenea. 
 
Hidrologie  
Reţeaua hidrografică a Ariei Protejate este formată din trei mari bazine hidrografice cu afluenții 
acestora: Târnava Mare care preia toți afluenții din nordul zonei de studiu, Hârtibaciu care preia 
afluenții din zona centrală a arealului vârsându-se la rândul lui în Cibin - afluent de dreapta al 
Oltului - cel care a devenit axul central ce adună reţelele venite dinspre Podișul Hârtibaciului 
încluzând aici și bazinul hidrografic Săsăuș. 
Datorită faptului că valorile elementelor climatice sunt unele moderate la nivelul țării, în schema de 
regionare hidrografică a României, podișul Hârtibaciului este încadrat în provincia umidității 
moderate: indicele potențialului de scurgere, k, cuprins între 0,8 și 1,25, scurgerea medie specific 
cuprinsă între 1,5-3,5 litri /kilometru2 și o scurgere solidă medie specifică cuprinsă între 1,0-3,2 
tone/hectar/an. În ceea ce privește amenejările hidrotehnice acestea s-au realizat preponderant pe 
râurile principale. Astfel pe Târnava Mare s-au îndiguit 12,5 kilometru la Sighișoara, 11 kilometri la 
Dumbrăveni, 5,5 kilometri la Mediaș. Pe Hârtibaciu, lungimea tronsoanelor regularizate însumează 
40 kilometri, pe Valea Mare 27 kilometri, pe Ticuș 13 kilometri, pe Felmer 10 kilometri. 
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Clima 
Climatul întregii arii este unul tipic continental, cu ierni moderate și veri parţial răcoroase, bogate în 
precipitaţii. Relieful deluros însă pune o puternică amprentă asupra trăsăturilor climei, imprimând 
nuanțări regionale și locale ale tipului climatic dominant, care este definit ca fiind o climă temperat 
continentală, cu influențe oceanice, al ținutului de podișuri și dealuri înalte, subținutul Depresiunii 
Transilvaniei, districtul de pădure, topoclimatul complex al Podișului Târnavelor. Cantitatea medie a 
precipitaţiilor este de 681 mm pe an, lunile cele mai ploioase fiind mai, iunie și iulie. Primăvara, 
după perioada de germinare, mase de aer reci venind dinspre Munţii Făgărașului provoacă îngheţuri 
repetate, bruște, determinând uneori și însemnate pagube agricole. 
Cele mai scăzute cantităţi de precipitaţii sunt în lunile de iarnă, cu un minim în luna februarie și o 
medie de 25,72 milimetri/m2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna iunie-
95,91 milimetri/m2 după cum se poate observa și în Figura nr. 1. Această creştere se datorează 
atât activităţilor ciclonice cu origine atlantică, cât şi convecţiei termice a maselor de aer care 
pătrund peste lanţul carpatic. 
Altitudinea condiționează cantitățile medii anuale de precipitații, de la circa 600 milimetri în 
extremitățile nord-vestice și sud-estice, la peste 650 milimetri în partea centrală a sitului. În zona 
regiunea Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt se formează culoare pe următoarele direcții ale vântului: est, 
sud-est, sud, sud-vest, vest. 
 
Biocenoza  
Vegetaţia  
Siturile Natura 2000 din Regiunea Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt se află în întregime în regiunea 
biogeografică continentală. Din perspectiva climatică, această regiune biogeografică este 
caracterizată prin contraste puternice între diferite anotimpuri, în general cu veri fierbinți și uscate 
și ierni reci și umede.  
Înainte de a fi transformată în terenuri agricole, o mare parte din regiunea continentală a fost 
dominată de păduri caducifoliate. Condițiile climatice și solurile sunt foarte prielnice pădurilor de 
foioase, precum celor de fag prezente și în amestec cu stejar și carpen, care aici se află în centrul 
ariei lor de răspândire. Odinioară, porțiuni semnificative de păduri mlăștinoase, păduri aluvionare și 
păduri mixte riverane constituiau, de asemenea, un peisaj comun de-a lungul văilor și în lunci.  
Aceste habitate extrem de bogate joacă un rol important în răspândirea speciilor, oferind vieții 
sălbatice un coridor ecologic natural de deplasare într-un peisaj care devine rapid tot mai 
impenetrabil.  
Speciile și habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate de importanță comunitară sunt 
reprezentative pentru această regiune biogeografică  
Siturile din aria protejată Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt au fost declarate pentru 19 de habitate 
protejate la nivel european, însă cinci dintre acestea nu au fost regăsite în cadrul inventarierilor din 
teren:  
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau 
Isoëto-Nanojuncetea.  
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de tip Magnopotamion sau Hydrocharition.  
- 3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane.  
- 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene.  
- 4060 Tufărișuri alpine şi boreale – în cadrul studiilor de inventariere care s-au realizat în aria 
proiectului, respectiv ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului acest habitate nu a fost identificat, acesta 
fiind menționat în Formularul Standard al sitului ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu probabil 
regăsindu-se în zona care nu se suprapune cu Podișul Hârtibaciului. 
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Dintre habitatele protejate la nivel european pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 
Regiunea Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt 10 tipuri sunt reprezentate de habitate forestiere, 3 dintre 
ele fiind prioritare la nivel european: 91E0*, 91H0*, 91I0*.  
Dintre habitatele de tufărișuri temperate și pajiștile naturale și semi-naturale protejate la nivel 
european menționăm că în urma inventarierilor s-a constatat că acestea sunt localizate în 
ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare.  
Dintre habitatele acvatice și ripariene protejate la nivel european cercetările în teren au evidențiat 
faptul că situl ROSCI0227 nu prezintă condiţii ecologice favorabile pentru tipul de habitat 3240, 
respectiv habitatele acvatice 3130 și 3150. 
În urma inventarierilor, pe teritoriul Ariilor Protejate Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt s-au regăsit 17 
habitate de interes comunitar, din care 14 apar în Formularele Standard și 3 nu sunt menționate în 
Formularele Standard. 
Diversitatea floristică din zona Ariilor Protejate Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt este dată de substratul 
geologic și pedologic, varietatea formelor de relief întâlnite și nu în ultimul rând de condițiile 
climatice particulare la nivel de topoclimat.  
Inventarul floristic la nivel de habitate forestiere cuprinde un număr de 404 specii. Familiile cele 
mai bine reprezentate sunt: Poaceae-26 specii, Rosaceae-26 specii, Lamiaceae-25 specii, Fabaceae-
24 specii, Ranunculaceae-24 specii, Asteraceae-21 specii, Liliaceae-16 specii. 
Conform Planului de management, habitatele inventariate la nivelul celor trei arii protejate 
comparativ cu suprafețele declarate  sunt: 
 

Tip habitat 

% din 

Suprafața 
Formularul 

Standard 

Suprafața 

din 
Formularul 

Standard 
-hectare- 

% din 
Suprafața 

inventariată 
 

Suprafața 
Inventariată 

-hectare- 

Diferenţe 

faţă de 
FS -

hectare- 
SI - SFS 

ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu *vezi Notă 

4060-Tufărișuri alpine si boreale 0,001 0,02826 0 0 -0,028 

9110 - Păduri de fag de tip 
Luzulo-Fagetum 

2  
56,52 

0 0 -56,52 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și 
Populus alba 

nu este în FS 0 13,67 19,74 19,74 

ROSCI0303 Hârtibaciu Sud – Est *vezi Notă 

9110 - Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

nu este în FS 0  3,73 3,73 

9130 - Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

0,70 181,32 0,691 166,05 -15,27 

9170 - Păduri de stejar cu 
carpen de tip Galio-Carpinetum 

5,00 1295,15 0,504 121,14 -1174,01 

91Y0 - Păduri dacice de stejar si 

carpen 

10,00 2590,30 11,032 2652,25 -2585,91 

91I0* - Vegetatie de silvostepa 

eurosiberiană cu Quercus spp. 

3,00 777,09 2,051 493,11 -283,98 

91V0 Păduri dacice de fag -
Symphyto-Fagion 

nu este în FS 0 0,018 4,39 2652,25 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și 

Populus alba 

nu este în FS 0 1,070 257,22 257,22 

Notă - în cazul acestor situri înventarierile și raportarea suprafețelor identificate s-au făcut doar pe suprafața suprapusă 
cu ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului. 
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Fauna  
Specii de interes comunitar  
Ariile protejate de interes comunitar prezente în Ariile Protejate Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt au fost 
desemnate pentru prezența a 72 de specii enumerate în Formularele Standard, respectiv pentru:  

• 10 specii de mamifere dintre care 6 sunt specii de lilieci și 2 specii de carnivore mari 
prioritare.  

• 28 de specii de păsări  
• 5 specii de amfibieni  
• 10 specii de pești  
• 19 specii de nevertebrate  

Întreaga Arie Protejată este de interes comunitar și datorită faptului că teritoriul ei este important 
pentru 53 de specii de păsări migratoare incluse în Formularul Standard din care în urma 
inventarierilor în teren au fost validate 30 de specii, restul fiind observate doar accidental.  
În urma inventarierilor s-au identificat alte 9 specii de păsări specii, 2 specii de mamifere și 2 specii 
de nevertebrate de interes comunitar, care nu au fost incluse în Formularul Standard pentru siturile 
din această Arie Protejată. 
 
Aspecte socio-economice si culturale  
Se remarca slaba dezvoltare a căilor de comunicație către poli urbani importanți, fapt ce determină 
migrația populației cu o calificare mai ridicată.  
O altă problemă identificată este aceea a sub-ocupării și a capitalului educațional scăzut care 
reduce oportunitățile populației de a se integra pe o piață a muncii calificată. Rata șomajului se 
situează în general la nivelul  sau chiar sub cel național. Indicator macroeconomic cu evoluții 
oscilante, acesta a atins un maxim și în zonă aproape egal cu cel național în 2010, însă a început să 
scadă ajungându-se la 5,27 % în anul 2012. 
Comunitățile din zonă au o paleta largă de sărbători, unele dintre ele find legate de elemente 
natural-culturale, de tradiții și legende, ocupaţii tradiţionale, gastronomie, portul popular și 
obiceiuri, caracteristica zonei fiind multiculturalitatea. 
 
Administrarea sitului  
Administrarea ariilor naturale protejate este asigurată de către Administrația Târnava Mare 
Hârtibaciu, numită în continuare Administrator, constituită în cadrul organizaţiei neguvernamentală 
Societatea PROGRESUL SILVIC5 – filiala Sibiu, conform Contractului de administrare nr. 08 și 
09/26.06.2010, prezent în Anexa nr. 6, încheiat între aceasta şi Ministerul Mediului şi Pădurilor 
pentru o perioadă de 10 ani.. 
 
Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 
Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pǎdurea de gorun şi stejar de pe Dealul PurcǎreIului, 
ROSCI0143 Pǎdurea de gorun şi stejar de la Dosul FânaIului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-
Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, RezervaIia Naturalǎ 
„Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara“, RezervaIia „Canionul Mihǎileni“, „RezervaIia de 
stejar pufos“ - sat Criş reprezintă cadrul de armonizarea a obiectivelor de conservare şi protecţie ale 
capitalului natural cu cele ce vizează dezvoltarea socio-economică în Ariile Protejate Hârtibaciu-
Târnava Mare-Olt. 
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4.6.3.1 Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes 
comunitar în zona PP; 

 

ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 
 
Suprafetele ce fac obiectul prezentului plan nu se suprapun peste situl Natura 2000 ROSCI0205 
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului. In tabelele de mai jos este prezentata situatia 
habitatelor si speciilor prezente in vecinatatea obiectivelor Planului Urbanistic General, conform 
Planului de Management al sitului. 

 
Habitate 

Habitat % 
din 
sit 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere 

al suprafetei 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere 
al structurii si 
functiilor sale 

specifice 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere 

al 
perspectivelor 

tipului de 
habitat in viitor 

Evaluarea 
globala a 
starii de 

conservare 

6410 Pajisti cu 
Molinia pe soluri 
calcaroase, 
turboase sau 
argiloase (Molinion 
caeruleae) 

0,5 nefavorabila - rea nefavorabila - rea nefavorabila - 
inadecvata 

nefavorabila - 
rea 

6510 Pajisti de 
altitudine joasa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

2 nefavorabila - rea nefavorabila - rea nefavorabila - 
inadecvata 

nefavorabila - 
rea 

91Y0 Paduri dacice 
de stejar si carpen 

52 nefavorabila -
inadecvata 

nefavorabila -
inadecvata 

favorabila nefavorabila -
inadecvata 

 
 
Specii 

Specia Starea de 
conservare din 
punct de vedere 

al populatiei 
speciei 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere 

al habitatului 
speciei 

Starea de 
conservare din 
punct de vedere 
al perspectivelor 

speciei 

Evaluarea 
globala starii de 

conservare 

Amfibieni 

1193 Bombina 
variegata 

nefavorabila - 
inadecvata 

nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

Nevertebrate 

1065 Euphydryas 
aurinia 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

4038 Lycaena 
helle 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

1059 Maculinea 
teleius 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

1060 Lycaena nefavorabila - rea nefavorabila - favorabila nefavorabila - 
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dispar inadecvata inadecvata 
1078 Callimorpha 
quadripunctaria 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

4036 Leptidea 
morsei 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

Neptis sappho favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

Parnassius 
mnemosyne 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

Plante 

1898 Eleocharis 
carniolica 

nefavorabila - 
inadecvata 

nefavorabila - 
inadecvata 

favorabila nefavorabila - 
inadecvata 

 
 
ROSCI 0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hartibaciu 
 
Suprafetele ce fac obiectul prezentului plan nu se suprapun peste situl Natura 2000 ROSCI 0132 
Oltul Mijlociu-Cibin-Hartibaciu. In tabelele de mai jos este prezentata situatia habitatelor si speciilor 
prezente in vecinatatea obiectivelor Planului Urbanistic General, conform Formularului standard al 
sitului. 
 
Habitate 

Habitat % 
din 
sit 

Reprezentativitatea Suprafata 
relativa 

Stadiul de 
conservare 

Evaluarea 
globala a 
starii de 

conservare 

4060 Tufarisuri 
alpine si boreale 

0,001 C C C C 

9110 Paduri de 
fag de tip Luzulo-

Fagetum 

2 C C C C 

 
Reprezentativitatea – gradul de reprezentativitate a tipului de habitat in cadrul sitului – exprima 
masura pentru cat de tipic este un habitat.  
A – reprezentativitate excelenta  
B – reprezentativitate buna  
C – reprezentativitate semnificativa  
D – prezenta nesemnificativa  
Stadiul de conservare – gradul de conservare al structurilor si functiile tipului de habitat natural, 
precum si posibilitatile de refacere/reconstructie. Pentru evaluare, se utilizeaza trei criterii: gradul de 
conservare al structurii, gradul de conservare al functiilor, posibilitatile de refacere.  
A – conservare excelenta  
B – conservare buna  
C – conservare medie sau redusa  
 
Suprafata relativa – suprafata sitului acoperit de habitatul natural, raportat la suprafata totala 
acoperita de acel tip de habitat natural, in cadrul teritoriului national.  
A – 100 ≥ p>15%  
B – 15 ≥ p>2%  
C – 2 ≥ p>0%  
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Evaluare globala – evaluarea globala a valorii sitului din punct de vedere al conservarii tipului de 
habitat respectiv  
A – valoare excelenta  
B – valoare buna  
C – valoare considerabila 

 
Specii 

Specia Situatia 
populatiei 

Starea de 
conservare  

Starea de izolare Evaluarea 
globala a starii de 

conservare 

Mamifere 

1355 Lutra lutra C B C B 

1337 Castor fiber  C B C B 

Amfibieni si reptile 

1166 Triturus 
cristatus 

C B C B 

1220 Emys 
orbicularis 

C B C B 

Pesti 

1134 Rhodeus 
sericeus amarus 

C B C B 

2522 Pelecus 
cultratus 

C B C C 

1138 Barbus 
meridionalis 

C B C B 

1149 Cobitis 
taenia 

C B C B 

1146 Sabanejewia 
aurata 

C B C B 

2511 Gobio 
kessleri 

- - - - 

1160 Zingel 
streber 

- - - - 

1159 Zingel zingel - - - - 

1130 Aspius 
aspius 

C C C C 

1122 Gobio 
uranoscopus 

C C C C 

Nevertebrate 

1032 Unio crassus A C C B 

4057 Chilostoma 
banaticum 

A B A B 

4056 Anisus 
vorticulus 

D - - - 

1037 
Ophiogomphus 

cecilia 

B B C B 
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ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est 
Suprafetele ce fac obiectul prezentului plan nu se suprapun peste situl Natura 2000 ROSCI 0303 
Hartibaciu Sud-Est. In tabelele de mai jos este prezentata situatia habitatelor si speciilor prezente in 
vecinatatea obiectivelor Planului Urbanistic General, conform Formularului standard al sitului. 
Habitate 

Habitat % 
din 
sit 

Reprezentativitatea Suprafata 
relativa 

Stadiul de 
conservare 

Evaluarea 
globala a 
starii de 

conservare 

9130 Paduri de 
fag de tip 
Asperulo 
Fagetum 

0,7 D - - - 

9170 Paduri de 
stejar cu carpen 

de tip 
Galiocarpinetum 

5 B C B B 

91Y0 Paduri 
dacice de stejar 

si carpen 

10 B C B B 

91I0* Vegetatie 
de silvostepa 

eurosiberiana ci 
Quercus spp. 

3 C C B B 

 
Reprezentativitatea – gradul de reprezentativitate a tipului de habitat in cadrul sitului – exprima 
masura pentru cat de tipic este un habitat.  
A – reprezentativitate excelenta  
B – reprezentativitate buna  
C – reprezentativitate semnificativa  
D – prezenta nesemnificativa  
 
Stadiul de conservare – gradul de conservare al structurilor si functiile tipului de habitat natural, 
precum si posibilitatile de refacere/reconstructie. Pentru evaluare, se utilizeaza trei criterii: gradul de 
conservare al structurii, gradul de conservare al functiilor, posibilitatile de refacere.  
A – conservare excelenta  
B – conservare buna  
C – conservare medie sau redusa  
 
Suprafata relativa – suprafata sitului acoperit de habitatul natural, raportat la suprafata totala 
acoperita de acel tip de habitat natural, in cadrul teritoriului national.  
A – 100 ≥ p>15%  
B – 15 ≥ p>2%  
C – 2 ≥ p>0%  
 
Evaluare globala – evaluarea globala a valorii sitului din punct de vedere al conservarii tipului de 
habitat respectiv  
A – valoare excelenta  
B – valoare buna  
C – valoare considerabila 
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Specii 
Specia Situatia 

populatiei 
Starea de 

conservare  
Starea de izolare Evaluarea 

globala a starii de 
conservare 

Mamifere 

1352 Canis lupus C A C A 

1354 Ursus arctos C A C A 

1355 Lutra lutra C A C A 

1307 Myotis blythii C B C C 
1324 Myotis 

myotis 
C B C C 

1323 Myotis 
bechsteini 

C B C C 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

C B C C 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

C B C C 

1308 Barbastella 
barbastellus 

C B C C 

1337 Castor fiber C A B C 

Amfibieni si reptile 

1166 Triturus 
cristatus 

C B C B 

1188 Bombina 
bombina 

C C C C 

1193 Bombina 
variegata 

C A C A 

4008 Triturus 
vulgaris 

ampelensis 

C A B A 

1220 Emys 
orbicularis 

C C C C 

Nevertebrate 

1083 Lucanus 
cervus 

C B C B 

 
 
2.2.4. ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului 
 
Suprafetele ce fac obiectul prezentului plan se suprapun in proportie nesemnificativa peste situl 
Natura 2000 ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului. In tabelele de mai jos este prezentata situatia 
speciilor de pasari prezente in vecinatatea obiectivelor Planului Urbanistic General, conform 
Formularului standard al sitului. 
 

Specia Situatia 
populatiei 

Starea de 
conservare  

Starea de izolare Evaluarea 
globala a starii de 

conservare 

Pasari 

A122 Crex crex C B C B 
A089 Aquila pomarina B B C B 
A072 Pernis apivorus B B C B 
A220 Strix uralensis C B C B 
A224 Caprimulgus B B C B 
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europaeus 

A238 Dendrocopos 
medius 

B B C B 

A234 Picus canus C B C B 
A031 Ciconia ciconia C B C B 
A030 Ciconia nigra C B C B 

A080 Circaetus 
gallicus 

C B C B 

A246 Lullula arborea A B C B 
A081 Circus 
aeruginosus 

C B C B 

A082 Circus cyaneus C B C B 
A239 Dendrocopos 

leucotos 
C B C B 

A429 Dendrocopos 
syriacus 

C B C B 

A255 Anthus 
campestris 

C B C B 

A339 Lanius minor C B C B 
A338 Lanius collurio C B C B 

A215 Bubo bubo C A C B 
A060 Aythya nyroca C - - - 

A151 Philomachus 
pugnax 

C B C B 

A196 Chlidonias 
hybridus  

D - - - 

A131 Himantopus 
himantopus 

D - - - 

A023 Nycticorax 
nycticorax 

D - - - 

A027 Egretta alba D - - - 

A193 Sterna hirundo D - - - 

A097 Falco 
vespertinus 

D - - - 

A166 Tringa glareola C C C C 

 
 
Avand in vedere ca în anul 2016 au fost aprobate Planul de Management al ariilor naturale 
protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 
Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la 
Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, 
ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul 
Sighișoara", Rezervația "Canionul Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - sat Criș (Ordinul nr. 
1166/2016), respectiv Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise 
de la Dumbrava Vadului și Rezervației naturale Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului (Ordinul 
nr. 874/2016), iar informatiile cu privire la prezenta si efectivele acoperite de specii si habitate de 
interes comunitar sunt date recente, la identificarea prezentei si a efectivelor acoperite se speciile si 
habitatele de interes din aria de implementare a proiectului, s-au luat in considerare hartile 
intocmite cu privire la distributia tripurilor de habitate si specii de inters comunitar. 
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În concluzie, conform datelor prezentate in Planurile de management, in zona de implementare a 
proiectului nu se regăsesc habitate de interes comunitar și nici speciile prevăzute în formularele 
standard NATURA 2000 pentru care au fost declarate ariile protejate ROSCI0205, ROSCI0303 și 
ROSCI0132, respectiv ROSPA0099.  
 
 

4.6.3.2  Justificarea dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar 
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 
Planul propus, “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia” nu este necesar pentru managementul siturilor Natura 2000 ROSCI0205 Poienile 
cu narcise de la Dumbrava Vadului, ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-
Cibin-Hartibaciu si ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului.  
Se poate însă considera ca prin masurile privind: 

- amenajarea traseelor turistice, marcarea acestora si informarea turistilor privind 
importanta si calitatea ariilor protejate din interiorul si in vecinatatea unitatii administrative Șercaia; 

- includerea in documentele generale de urbanism (PUG si RLU) a prevederilor Planului de 
Management al ariilor protejate: ROSPA0099 PODIŞUL HÂRTIBACIULUI, ROSCI0227 SIGHIŞOARA-
TÂRNAVA MARE, ROSCI0144 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE PE DEALUL PURCĂRETULUI, 
ROSCI0143 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE LA DOSUL FÂNAŢULUI, ROSCI0132 OLTUL 
MIJLOCIU-CIBIN-HÂRTIBACIU, ROSCI0303 HÂRTIBACIU SUD-EST, ROSCI0304 HÂRTIBACIU SUD-
VEST , REZERVAŢIA NATURALĂ “STEJARII SECULARI DE LA BREITE MUNICIPIUL SIGHIŞOARA”, 
REZERVAȚIA “CANIONUL MIHĂILENI”, “REZERVAȚIA DE STEJAR PUFOS”, respectiv  Planului de 
Management al ariei protejate POIENILE CU NARCISE DE LA DUMBRAVA VADULUI si in viitoarele 
planuri de urbanism zonal; 

- respectarea măsurilor de conservare și protecție a ariilor protejate pe intreg teritoriul 
comunei Șercaia ce este cuprins in siturile Natura 2000 si zonele invecinate pentru care se 
considera ca poate exista un potential impact, 

 
planul contribuie eficient la aplicarea masurilor de management, respectiv la constientizarea 
populatiei  ai a turistilor privind protejarea valorilor naturale si a respectarii legislatiei in domeniul 
protejarii habitatelor si speciilor de plante si animale salbatice. 
 

4.6.3.3  Estimarea impactului potenţial al PP asupra speciilor şi habitatelor din aria 
naturală protejată de interes comunitar. 

 
Pentru analiza impactului s-a avut in vedere suprapunerea suprafetelor de intravilan propus a 
fiecarei localitati in raport cu aria naturala protejata posibil afectata.  
 
 

Halmeag 

Pentru localitatea Halmeag a fost propus un singur trup conform figurii de mai jos:  
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Intravilan propus localitatea Halmeag 

Asa cum se poate observa din figura de mai sus, extinderea trupului 3.1 în suprafață de 3,92 ha se 
suprapune peste aria naturala protejata ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului.  

Zonele functionale propuse sunt de locuințe și funcțiuni complementare și terenuri agricole în 
intravilan.  Actualmente această sprafață are in prezent functiunea de pasune.  

Pe suprafetele propuse pentru introducerea in intravilan nu se regasesc specii de pasari pentru 
care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului. 

 

Localitatea Sercaia 

Pentru localitatea Sercaia au fost propuse un numar de 11 trupuri conform figurii de mai jos. 
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Intravilan propus localitatea Sercaia 

Asa cum se poate observa din figura de mai sus, intravilanul propus pentru localitatea Sercaia nu 
se suprapune peste arii naturale protejate. Cea mai apropiata arie naturala protejata este  ROSCI 
0303 Hartibaciu Sud-Est la aproximativ 1 km. Zonele propuse pentru introducere in intravilan sunt 
zone antropizate si preponderant agricole neexistand habitate sau specii de interes comunitar.  

 

 

Localitatea Vad 

Pentru localitatea Vad au fost propuse un numar de 5 trupuri conform figurii de mai jos.  
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Intravilan localitatea Vad 

Asa cum se poate observa din figura de mai sus, intravilanul propus pentru localitatea Vad nu se 
suprapune peste arii naturale protejate. Cea mai apropiata arie naturala protejata este  ROSCI0205 
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului la distanta 0 km. Zonele propuse pentru introducere in 
intravilan sunt zone antropizate si preponderant agricole neexistand habitate sau specii de interes 
comunitar. Functiunea propusa pentru trupurile de intravilan invecinate cu aria naturala protejata 
amintita mai sus este de sport si agreement.  

 
 
Implementarea prevederilor Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism nu 
modifica in sens negativ statutul ariilor protejate de interes comunitar ROSCI0205 Poienile cu 
narcise de la Dumbrava Vadului, ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-
Hartibaciu si ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului. 
Propunerile de dezvoltare durabila a comunei Șercaia nu duc la o scadere a calitatii factorilor de 
mediu si nu genereaza impact negativ semnificativ asupra mediului in aria de implementare a 
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planului „Reactualizare Plan Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei 
Șercaia”. 
Obiectivele de investitie/actvitatile/propunerile de dezvoltare din intravilanul si extravilanul localitatii 
sunt incadrate pe terenuri antropizate, si preponderant agricole neexistand habitate sau specii de 
interes comunitar.  
Avand in vedere ca la elaborarea PUG si RLU a comunei Șercaia s-au integrat cerintele Planului de 
Management al ariilor protejate: ROSPA0099 PODIŞUL HÂRTIBACIULUI, ROSCI0227 SIGHIŞOARA-
TÂRNAVA MARE, ROSCI0144 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE PE DEALUL PURCĂRETULUI, 
ROSCI0143 PĂDUREA DE GORUN ŞI STEJAR DE LA DOSUL FÂNAŢULUI, ROSCI0132 OLTUL 
MIJLOCIU-CIBIN-HÂRTIBACIU, ROSCI0303 HÂRTIBACIU SUD-EST, ROSCI0304 HÂRTIBACIU SUD-
VEST , REZERVAŢIA NATURALĂ “STEJARII SECULARI DE LA BREITE MUNICIPIUL SIGHIŞOARA”, 
REZERVAȚIA “CANIONUL MIHĂILENI”, “REZERVAȚIA DE STEJAR PUFOS”, respectiv  ale Planului de 
Management al ariei protejate POIENILE CU NARCISE DE LA DUMBRAVA VADULUI, Planul 
Urbanistic General nu va determina un impact negativ direct nici asupra biodiversitatii. 
 
In apropierea habitatelor si speciilor de flora si fauna de interes comunitar de pe teritoriul 
administrativ al comunei Șercaia se vor introduce temporar surse de poluare determinate de: 

- Extinderea zonei de locuinte, cu asigurarea si a tuturor utilitatilor aferente; 
- Cresterea numarului de turisti in localitate; 
- Activitatile de constructii/dezinvestire; 
- Reabilitare/modernizare drumuri locale; 
- Reabilitare/extindere retele canalizare si alimentare cu apa. 

In perioada de realizare a obiectelor de investitie se vor genera poluanti specifici activitatii de 
constructie, constanad din pulberi si gaze de esapament de la circulatia autovehiculelor. De 
asemenea zgomotul va creste in aceasta perioada. Trebuie inteles faptul ca aceste propuneri de 
dezvoltare se vor realiza in timp, nu toate odata, iar nivelul poluarii va fi redus la zona in care se 
desfasoara lucrarile.  
Ca urmare a implementarii proiectului se vor genera si vor creste cantitatile de deseuri din 
constructii si demolari, deseuri pentru care la momentul actual nu exista o solutie la nivel de 
localitate, regasindu-se izolat in multe zone de pe teritoriul administrativ al comunei, cu precadere 
pe malurile pârâului Șercaia/Șinca și ale râului Olt. Este important ca pentru buna implementare, 
planul sa prevada o platforma destinata depozitarii temporare a deseurilor din constructii si 
demolari. 
Pentru deseurile municipale rezultate din activitatea de turism planul prevede dotarea cu 
echipamante destinate colectarii selective a deseurilor, amenajare de spatii de picnic si campare, 
amenajarea si igienizarea traseelor turistice impreuna cu reprezentantii administrației ariilor 
protejate.  
 
In perioada de functionare a obiectivelor de investitie poluarea generata este o poluare de tip 
urban. 
 
Impactul potential asupra ROSCI 0205 
Situl ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului se întinde pe o suprafață de 394,90 

ha din care, o mare parte, adică 189,90 ha sunt poieni. Acesta este situate în partea de sud-vest a 

satului Vad, pe limita administrativă a comunei Șercaia cu comunele Șinca și Mândra.  
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Limita sitului ROSCI este situat la o distanță de 2,7 km față de limita intravilanului propus a satului 

Vad.  

Deasemenea, în imediata vecinătate a sitului sunt situate 2 trupuri de intravilan existent, respectiv 

trupul 2.3. – intravilan existent cu funcțiunea de locuință (0,3 ha) situat chiar pe limita sitului și 

trupul 2.2. – intravilan existent cu funcțiunea de spații verzi pentru agrement și sport sau caracter 

tematic (10,33 ha) situat la o distanță între cca. 15m (cel mai apropiat punct) și cca. 150 m (cel 

mai depărtat). Trupul 2.2 se extinde cu suprafața de 14,48 ha perimetral limitei de intravilan 

existent pe laturile din partea de nord, est și sud ale trupului de intravilan existent, rezultând astfel 

un trup de intravilan propus cu suprafața totală de 24,81ha care pe o distanță de cca. 200 m limita 

intravilanului propus este aproape tangenta cu limita sitului (distanță de cca. 5m). 

 
 Niciunul din cele două trupuri de mai sus nu se suprapune cu situl Situl ROSCI 0205 - 
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului. 
 
In scopul respectarii masurilor generale stabilite prin Planul de management al ariei protejate 
ROSCI0205: 
“4) Dirijarea strictă a vizitatorilor pe traseele amenajate și interzicerea accesului acestora în alte 
zone ale ariei protejate, fără autorizație din partea custodelui”   
“5) Mangementul eficient al deșeurilor, astfel încît acestea să nu fie aruncate în aria protejată de 
către vizitatori - realizarea unor facilități de depozitare și transport al deșeurilor, activități de pază și 
patrulare” 
“6) Realizarea unor activități de pază și patrulare constante și aplicarea de măsuri coercitive 
persoanelor care: părăsesc traseele turistice; rănesc sau taie arbori; recoltează plante, ciuperci şi 
plante medicinale, în vederea valorificării; abandonează deşeuri; culeg plante rare sau/şi ocrotite. ” 
7) Interzicerea aprinderii de focuri pe tot teritoriul ariei protejate şi în imediata vecinătate a 
lizierelor. 
11) Având în vedere faptul că aria protejată este o zonă importantă din punct de vedere turistic, se 
vor permite intervenții operative, cu acordul custodelui, pentru îndepărtarea arborilor care 
periclitează siguranţa persoanelor, construcţiilor şi amenajărilor, sau care blochează circulaţia pe 
traseele turistice amenajate. 
 
prin plan se propun masuri, astfel se vor monta in interiorul localitatii panouri informative cu 
aspecte privind situl Natura 2000, obiectivele de conservare si interdictii. Se preconizeaza ca 
vulnerabilitatea ariei determinata de turismul necontrolat se va minimiza si elimina din zona de 
implementare a proiectului. 
 
 
Impactul potential asupra ROSCI0132 
Situl ROSCI 0132 - Oltul Mijlociu Cibin – Hârtibaciu este amplasat la limita administrativ teritorială a 
comunei Șercaia cu comuna Mândra, în partea nord-vestică, în zona unde Râul Olt iese din teritoriul 
comunei Șercaia și trece pe teritoriul comunei Mândra. 
Acesta ocupă sub 1% din teritoriul comunei Șercaia, nu influețează și nici nu este influențat 
de propunerile de dezvoltare din PUG. 
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Impactul potential asupra ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul 
Hârtibaciului, 
 
Cele două situri Natura 2000, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului, 
sunt situate în partea de nord și nord-vest a comunei, înconjurând satul Hălmeag. Mai exact, limita 
sitului  ROSPA 0099 este situată pe limita intravilanului existent. 
 
În situația existentă, în partea de nord-est și nord-vest a satului Hălmeag erau situate trupurile 3.2 
(saivan) și 3.3 (stația veche de epurare), trupuri care s-au scos din intravilan pentru varianta 
actualizată a PUG-ului  
Totodată, în partea de nord a intravilanului existent al satului Hălmeag – trup 3.1 se adaugă ca și 
extindere a intravilanului suprafața de 3,92 ha cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare 
și terenuri agricole în intravilan. Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 0099 – Podișul 
Hârtibaciului pe suprafața de 3,92 ha. 
 
În ceea ce privește exinderea intravilanului în satul Hălmeag, reducerea suprafetei ariei de protecție 
avifaunistică ROSPA0099 este mica in raport cu suprafata totala a siturilor. 
Prin ocuparea terenurilor cu diferite obiective,  reducerea suprafeţei sitului Natura 2000  este 
nesemnificativă,  se manifestă pe terenuri antropizate şi nu conduce la modificarea statutului de 
conservare iniţial într-unul mai puţin favorabil.  
 
Integritatea ariei de interes comunitar ROSCI0303  nu va fi afectată de proiect; nu se vor 
folosi/extrage resurse de nici un fel din sit, habitatele forestiere, habitatele de pajiști de interes 
comunitar, rețeaua hidrografica, coridoarele ecologice sau peisajul nu vor fi influenţate negativ de 
realizarea planului “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia”. 
 
In scopul respectarii masurilor generale:  
“ 1.5.1) Limitarea extinderii intravilanului în special în zonele care constituie coridoare ecologice și 
care sunt importante penru liniștea speciilor”   
“2.2) reglementarea construcțiilor – aprobării PUZ-rilor în afara vetrei satului astfel încât să se evite 
dispersarea așezărilor umane în sit” 
“2.3) Reglementarea construcțiilor/investițiilor care pot afecta peisajul ca bază de regulament 
pentru custodele Ariei Protejate în vederea avizării construcțiilor” 
“4.5 Încurajarea realizării de pachete de programe turistice care integrează valorile Ariei Protejate și 
le promovează în parteneriat cu factorii interesați relevanți.” 
 
prin plan se propun masuri, astfel se vor monta in interiorul localitatii panouri informative cu 
aspecte privind siturile Natura 2000, obiectivele de conservare si interdictii. Se preconizeaza ca 
vulnerabilitatea ariilor protejate determinata de turismul necontrolat / construcțiile ilegale se va 
minimiza si elimina din zona de implementare a proiectului. 
 
 
Conform Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia, pentru zonele din intravilanul 
comunei, masurile si recomandarile de dezvoltare în acord cu Planurile de management ale ariilor 
protejate sunt: 
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Utilizări permise: 

Lucrări de utilitate publică de interes naţional sau local, autorizate în cazuri excepţionale, în 
condiţiile Legii nr. 18/1991, completată prin Legea 169/1997 şi ale prevederilor cap. II.1.1 şi II.1.3. 
ale prezentului regulament cu obligativitatea obtinerii avizului custodelui/administratorului ariei 
naturale. 

Se vor respecta masurile privind amplasarea panourilor informative privind existenta sitului 
Natura 2000, obiectivele de conservare si interdictiile prevazute de planul de management. 

 
Utilizări permise cu condiţii: 

Lucrări de construcţii şi amenajări menite să asigure protecţia perimetrului şi posibilitatea 

asigurării condiţiilor pentru vizitarea organizată, cu condiţia obţinerii avizului conform al Consiliului 

Judeţean Brasov şi al Agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Oportunitatea amplasării 

construcţiilor se va stabili prin studii de impact.  

Pentru zona de locuinte si terenuri arabile, atat existente, cat si propuse in extinderea 

intravilanului, suprapuse peste ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est, pe langa regulile stabilite de 

prezentul regulament, se impune respectarea masurilor Planului de management al sitului, 

respectiv: 

- Conștientizarea proprietarilor de clădiri cu adăposturi de lilieci sau cuiburi de barză 

- Promovarea și implementarea ghidului de renovare a clădirilor elaborat de specialiștii pe specii de 

lilieci 

- autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele mentionate mai sus, se va face obligatoriu, 

cu avizul custodelui ariei naturale protejate si Agentia pentru Protectia Mediului Brasov. 

Utilizări interzise: 
Orice fel de construcţii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim 

special de protecţie precum şi a zonelor peisagistice cu valoare deosebită, mai ales în cazul când 

construcţiile propuse au o volumetrie şi un aspect arhitectural ce depreciază valoarea peisajului. 

Interdicţia se poate stabili în urma evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu 

prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si completari prin 

Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecția mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin efectuarea propunerilor de dezvoltare din proiect, impactul potential al PUG se manifesta  

direct, strict local pe suprafata de implementare a planului şi nu conduce la modificarea statutului 

ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205, respectiv ROSPA0099 de conservare iniţial într-unul mai 

puţin favorabil.   

Proiectul nu afectează semnificativ speciile de mamifere, amfibieni si reptile, pesti, 

nevertebrate, plante pentru care a fost desemnat situl ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205 

respectiv ROSPA0099. Implementarea proiectului  nu va conduce la fragmentarea unor habitate, nu 

va afecta zone de hrănire şi/sau reproducere, nu va produce o izolare reproductivă a nici unei specii 

de interes comunitar din cuprinsul ariei naturale protejate. 
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CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR  

Caracteristicile parcelelor, forme dimensiuni  

Este interzisa divizarea unei parcele in alte parcele cu suprafete mai mici de 500 m2. Este interzisa 

divizarea unei parcele si asigurarea accesului prin servitute la parcelele rezultate. Este interzisa 

crearea de parcele cu fronturi stradale mai mici de 10m. Lungimea maxima admisa a frontului 

stradal al unui lot este de 15m. 

Amplasarea cladirilor fata de aliniament  

Reabilitarile, extinderile sau cladirile noi vor fi amplasate la limita aliniamentului. Documentatia de 

avizare va contine un plan de incadrare in frontul stradal pe o distanta de 50 m in ambele directii 

prin care va fi justificata solutia propusa. 

Sunt interzise retragerile din aliniament pentru locuinte sau functiunile turistice acceptate. Se va 

mentine specificul de ocupare in intregime a frontului stradal. 

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor  

Se impune o retragere de 20 m fata de limita posterioara a loturilor. Corpurile noi sau extinderile 

asupra unor cladiri amplasate in vecinatatea a doua calcane stanga - dreapta vor racorda cele doua 

calcane. Cladirile care ocupa frontul stradal se vor alipi in mod obligatoriu la ambele limite laterale 

ale parcelei; 

Se admite realizarea de calcane pe limita de proprietate. Acestea vor avea lungimi de maxim 15m si 

o inaltime de maxim 6m. Se recomanda realizarea de cladiri in forma de L cu latura scurta spre 

strada sau a unor rezolvari dublu-tract de-alungul frontului stradal. 

Amplasarea a doua calcane succesive pe aceeasi limita de proprietate va respecta o distanta de 

minim 15m intre cele doua. Racordarea la calcanul vecin se va face in baza prevederilor legale 

privind avizul favorabil al vecinilor. 

Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela  

Autorizarea de cladiri noi pe o parcela pe care deja exista constructii se va face cu respectarea 

indicilor urbanistici. 

Distanta intre doua cladiri amplasate izolat pe aceeasi parcela va fi egala cu H/2, unde inaltimea H 

va fi reprezentata de inaltimea celei mai inalte dintre cele doua,  dar nu mai putin de 5m. 

Se admite alipirea la pereti plini existenti sau alipirea de o cladire existenta in vederea extinderii 

acesteia. 

Circulatii si accese  

Autorizarea lucrarilor de constructii este permisa numai daca pentru parcela in cauza exista acces 

carosabil la drumurile publice, direct sau prin servitute. Caile de acces la drumurile publice vor fi 
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configurate astfel incat sa permita in mod obligatoriu interventia mijloacelor de stingere a 

incendiilor.  

In mod exceptional, autorizarea lucrarilor de constructii este permisa fara indeplinirea conditiilor de 

accesibilitate a mijloacelor de stingere a incendiilor, doar cu avizul favorabil al unitatii teritoriale de 

pompieri. Orice acces nou la drumurile publice va fi avizat de catre administratorul acestora. 

Autorizarea lucrarilor pentru constructii cu functiuni complementare locuirii este permisa doar daca 

se asigura accesibilitate velo si parcaje speciale destinate bicicletelor. 

Utilizarea accesului prin servitute este admisa in cazul reparcelarilor sau dezmembrarilor anterioare 

intrarii in vigoare a prezentului regulament. 

Autorizarea lucrarilor de constructii este permisa numai daca pentru parcela in cauza se asigura 

accese auto si pietonale dimensionate corect in raport cu functiunea si fluxul de public aferent 

constructiei in cauza.  

Este obligatorie conformarea acceselor pietonale astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu 

handicap sau care folosesc mijloace specifice de deplasare. Este interzisa realizarea mai multor 

accese pe acelasi lot la locuinte individuale. 

Se admite crearea de accese pietonale separate la Introducerea de functiuni complementare in 

cadrul locuintelor existente. In aceasta situatie este interzisa amplasarea de trepte pe spatiul public. 

Stationarea autovehiculelor  

Este interzisa autorizarea lucrarilor de constructii fara asigurarea necesarului de parcaje. Necesarul 

de parcaje se va dimensiona in baza Anexei 2 a prezentului regulament. 

In situatiile care prevad functiuni diferite in interiorul aceleasi parcele, necesarul de parcaje va fi 

dimensionat prin insumarea parcajelor necesare functiunilor in parte. Este interzisa transformarea 

zonelor verzi de pe marginea drumului sau a trotuarelor in parcaje. 

Pentru functiunile complementare locuirii este obligatorie asigurarea unui loc de parcare pentru 

persoanele cu dizabilitati loco-motorii. 

Regim de inaltime  

Regimul maxim de inaltime admis este S+D+P+1+M.  

Pana la atingerea regimului maxim admis se admit urmatoarele: 

Pentru asigurarea unei dezvoltari omogene si coerente, dezvoltarea pe inaltime a cladirilor va tine 

cont de regimul predominant de inaltime al zonei (o raza de 50m fata de parcela) pe care se face 

insertia/extinderea. In limita atingerii regimului maxim de inaltime admis, este permisa depasirea re 

regimul predominant de inaltime al zonei cu maxim un nivel.  

Daca in zona imediat invecinata exista o aliniere a cornisei, aceasta va fi preluata in mod obligatoriu 

de noua dezvoltare sau va fi pastrata in proiectul de reabilitare. 

Se admite functionalizarea podurile atat la cladirile existente cat si la cele noi. Prin functionalizarea 

podului se intelege acomodarea unei functiuni si utilizarea spatiului podului cu conditia pastrarii 
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volumetriei existente a sarpantelor si a cotelor la cornisa si coama. Asigurarea iluminarii naturale se 

va putea realiza prin ferestre in planul acorperisului. Este interzisa mansardarea cladirilor existente 

cu regim de inaltime mai mare de P+1. Este interzisa crearea de mansarde cu mai multe nivele. 

 
Conditionari primare pentru extravilan: 
       - Pe teritoriul siturilor Natura 2000, realizarea de constructii permanente sau temporare se 
face cu respectarea legislatiei in vigoare pe baza unui studiu de impact de mediu (in extravilan) 
avizat de autoritățile de reglementare. 
       - Constructiile vor respecta traditiile arhitectonice locale si vor fi executate din materiale 
traditionale piatra, lemn, cu invelitoare de sita (frasin, molid). 
       - Camparea si folosirea refugiilor pe teritoriul ariilor protejate se reglementeaza astfel: 
Camparea este permisa in zonele special amenajate si in alte locuri marcate destinate acestui scop.  

 
Propunerile de dezvoltare durabila a comunei Șercaia nu duc la o scadere a calitatii factorilor de 

mediu si nu genereaza impact negativ semnificativ asupra mediului in aria de implementare a 

planului „Reactualizare Plan Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei 

Șercaia”. 

Proiectul nu afectează semnificativ speciile de mamifere, amfibieni si reptile, pesti, nevertebrate, 
plante pentru care a fost desemnat situl ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205 respectiv 
ROSPA0099. Implementarea proiectului  nu va conduce la fragmentarea unor habitate, nu va afecta 
zone de hrănire şi/sau reproducere, nu va produce o izolare reproductivă a nici unei specii de 
interes comunitar din cuprinsul ariei naturale protejate.  
 
Prin efectuarea propunerilor de dezvoltare din proiect, impactul potential al PUG se manifesta  
direct, strict local pe suprafata de implementare a planului şi nu conduce la modificarea statutului 
ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205, respectiv ROSPA0099 de conservare iniţial într-unul mai 
puţin favorabil.   
 
De asemenea, realizarea planului “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local de 
Urbanism al comunei Șercaia”, nu contravine masurilor generale de management ale siturilor, ci le 
intareste chiar prin prioritatile de dezvoltare durabila pe care le propune, respectiv: 

a) Reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice/ evenimente / activități  
b) Reglementarea construcțiilor și funcțiunilor 
c) Limitarea accesului turiştilor în afara traseelor marcate;  
d) Creşterea eficienţei managementului apelor uzate și a deşeurilor. 

Prin proiect sunt luate toate masurile de protectie astfel incat sa nu se produca poluare fecaloid-
menajera prin deversari necontrolate de dejectii in apa raului Olt și a pârâului Șercaia/Șinca. Se 
propune finalizarea lucrărilor pentru introducerea/extinderea retelei de canalizare în satele Vad și 
Șercaia si conectarea constructiilor la sistemul centralizat de canalizare menajera. 
Una dintre măsurile propuse de plan pentru eliminarea poluării solului și apelor o reprezinta 
managementul corespunzător al deșeurilor din construcții și demolări prin identificarea unui teren în 
domeniul public al UAT și depozitarea controlata a acestora. 
De asemenea, pe extinderile de intravilan se propune ocuparea parcelelor libere cu construcții care 
respectă specificul arhitecturii locale, dar și lucrari de amenajare si sistematizare a santurilor de 
scurgere/drenare ape pluviale, din zonele de dezvoltare urbanistica. 
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Reglementarea desfasurarii activitatilor turistice se va realiza conform normelor de aplicare a PUG , 
stabilite in RLU si in consens cu Planurile de management ale ariilor protejate. 
 
Totodata, tinand cont de directiile de realizare a investitiei, in sensul dezvoltarii economice a 
localitatii inclusiv turism, este necesarea informarea asupra destinatiilor turistice cu puncte de 
plecare satele Vad și Hălmeag, corelate cu masurile de management ale ROSCI 0205 - Poienile cu 
narcise de la Dumbrava Vadului, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul 
Hârtibaciului, avand obiective comune de conservare. 
 
In perioada de realizare a lucrarilor, temporar şi local, în apropierea frontului de lucru, fauna locala, 
care nu este de interes conservativ, poate fi disturbată datorită zgomotului produs de utilaje, dar 
prin măsurile de reducere propuse in cadrul avizarii/autorizarii individuale a obiectivelor 
investitionale, efectul va fi nesemnificativ. 
Avand in vedere faptul ca speciile de faună şi floră prezintă o vulnerabilitate deosebită corelată cu 
presiunea exercitata asupra habitatului ocupat de acestea, nu se estimează producerea unui impact 
negativ semnificativ asupra cuibaritului si rezidentei speciilor de pasari enumerate în anexa I a 
Directivei Păsări si a pasarilor cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei Păsări 
(2009/147/EC). 
 
În aceste condiţii, din punct de vedere al reducerii suprafeţei ariilor protejate ROSCI 0303 
Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului se poate aprecia că impactul potential al 
proiectului este nesemnificativ  şi nu afectează statutul de conservare al  speciilor de interes 
comunitar sau habitatelor acestor specii, nu împiedică manifestarea pentru cuibarit, rezidenta, 
migratie a speciilor de fauna protejate ca urmare a instituirii ariilor de protectie si nu periclitează 
integritatea şi coerenţa  reţelei Natura 2000. 
 
In concluzie, se poate aprecia că impactul potential al proiectului din interiorul/vecinatatea siturilor 
de importanta comunitara ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205, respectiv ROSPA0099 este 
nesemnificativ şi nu afectează statutul de conservare al  speciilor si habitatelor de interes comunitar 
prezente in sit si nu periclitează integritatea şi coerenţa  reţelei Natura 2000. 
 

4.4 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PLAN  

Calitatea factorilor de mediu in comuna Șercaia se incadreaza in limitele impuse prin legislatia de 
mediu in vigoare, pe teritoriul localitatii neexistand surse majore de poluare a factorilor de mediu. 
Potentialele surse de poluare ale mediului inconjurator sunt constituite din: 

 - trafic, care este nesistematizat concurand la aceasta si starea drumurilor; 
 - managementul defectuos al deseurilor municipale, al deseurilor din constructii si demolari 
determinat de comportamenul neadecvat al locuitorilor si turistilor; 
- deversarile directe de ape uzate menajere in apa raurilor Șercaia/Șinca și Olt;  
-  deseurile lichide ce ajung in subteran datorita latrinelor neimpermeabile si datorita 
santurilor arterelor stradale; 

Problemele de mediu relevante pentru planul “Reactualizarea Planului Urbanistic si al 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” sunt grupate pe factorii de mediu astfel: 
 
 
 
 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

193 

 

 
Nr. 

Crt. 

Factor de mediu Probleme de mediu existente relevante pentru plan 

1 Aer Poluarea aerului determinata de: 

- Traficul rutier din localitatile Sercaia si Vad ca urmare a lipsei rutelor 

ocolitoare. Sunt expuse zonele aflate de-a lungul arterelor cel mai intens 
circulate, DN 1, DN1S si DN 73A.  

- Emisii de noxe din arderea combustibilului lichid/solid pentru incalzirea 
spatiilor si prepararea hranei în special în satul Hălmeag. 

2. Apa Poluarea apei de suprafata determinata de: 

- Evacuarea de ape uzate menajere din satul Vad și parțial Șercaia în pârâul 
Șercaia/Șinca cu impact negativ asupra râului Olt 

- Depozitări de deseuri din constructii si demolari pe malurile pârâului 
Șercaia/Șinca și a raului Olt; 

Poluarea apei subterane determinata de: 

- evacuarile de apa uzata menajera din gospodariile individuale in special 
acolo unde fosele septice sunt uscate, fara vidanjare; 

- Depozitarea neadecvată a gunoiului de grajd; 
- Practici agricole necorespunzatoare de aplicare si utilizare a ingrasamintelor 

de origine animala si chimica 
Inundatiile: 

- Scurgerile de pe versanti, pe fundalul producerii unor ploi torentiale mai ales 

in perioadele de primavara. Sub efectul acestor ploi apele care spala versantii 
inregistreaza cresteri spectaculoase intr-un timp foarte scurt, antrenand 

particule de sol si resturi vegetale si inundand curtile si gradinile oamenilor. 
- Determinate de lipsa masurilor de intretinere, lipsa decolmatarilor, si 

depunerea de deseuri nedegradabile sau greu degradabile in zone 

neacoperite ale albiei raurilor Olt si Sercaia/Sinca. In aceste conditii se 
realizeaza gatuiri in sistemul de curgere si intervine riscul de inundatii la ploi 

abundente si/sau a topirii zapezilor ducand la deversarea apelor pe strazile si 
in gradinile situate in prejma acestora.; 

- Lipsa lucrarilor de indiguire si regularizare in lunca raului Olt si Sercaia/Sinca 

cu maluri foarte joase, inundabile.  
In comuna Șercaia există obiective care se supun prevederilor Legii nr. 

278/2013 privind emisiile industriale (Directiva Europeana IED  - din punct de 
vedere al gospodăririi apelor din bazinul hidrografic Olt). Acesta sunt: SC NBM 

SA și SC Europig SA 

3. Sol/Folosinta 
terenurilor 

Calitatea solului este afectata de: 
- Lipsa managementului privind gestionarea deseurilor din constructii si 

demolari la nivel de comună; 
- Depozitari necontrolate accidentale de diferite tipuri de deseuri rezultate de 

la populatie, turisti si operatori economici pe terenurile libere din jurul 

localitatii; 
- Evacuarii de deseuri lichide datorita existentei latrinelor neimpermeabile si 

datorita santurilor arterelor stradale; 
- Utilizarea nerationala a ingrasamintelor. 

In comuna Șercaia există obiective care se supun prevederilor Legii 59/2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase respectiv Hotărârârii de Guvern nr.804/2007 privind 

controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase (Directiva Europeana 96/82/EC- “SEVESO”): SC OSCAR 

Downstream SRL 
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Nr. 

Crt. 

Factor de mediu Probleme de mediu existente relevante pentru plan 

4. Zgomot si vibratii Evolutie ascendenta a valorilor nivelului de zgomot si vibratii in special de-a lungul 
arterelor cu circulatie intensa auto si feroviara; 
- Lipsa ecranelor de protectie fonica in zona Garii, de-a lungul infrastructurii feroviare. 

5. Populatia/sanatatea 
umana 

- Necesitatea extinderii retelei de alimentare cu apa existenta în satul Șercaia și 
introducerea rețelei de alimentare cu apă în Vad. 
-  Lipsa amenajarilor aferente spatiilor publice si terenurilor de sport; 
- Numar relativ mic de spatii de joaca pentru copii; 
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in numar corespunzator;  
- Lipsa zonelor de protectie sanitara de-a lungul cursurilor de apa; 
- Lipsa zonei de protectie din jurul cimitirelor;  
- Liniile de alimentare cu energie electrică sunt pozate aerian în toate satele;  
- Lipsa rețelei de alimentare cu gaze naturale în Hălmeag 

6. Biodiversitatea  - Turismul necontrolat si braconaj; 

- Existenta spatiilor verzi cu vegetatie degradata;  
- Vegetatie spontana lipsita de valoare, crescuta necontrolat in unele zone din  

intravilan 
- Depozitarea necontrolata a deseurilor determina scaderea biodiversitatii, 

duce la aparitia fenomnului de eutrofizare a apelor; 
- Existenta zonelor de locuit in vecinatatea siturilor Natura 2000 

Prin Ordinul MMAP nr. 1121/16.06.2016 a fost aprobat Planul de Managemet 

al rezervatiei poienile cu narcise  si al siturilor Natura 2000, drept pentru care 
trebuie respectate obiectivele generale de protectie si conservare prevazute in 

planul de management. 

7. Managementul 
deseurilor 

Managementul deseurilor: 
- Functionarea insuficienta a managementului integrat al deseurilor 

municipale in scopul scoaterii din deseul municipal a fractiei reciclabile si a 
reducerii fractiei  biodegradabile; pierderea bunelor obiceiuri: compostarea 

individuală a deseurilor biodegradabile. 

- Lipsa operatorilor locali autorizati in valorificarea/reciclarea deseurilor; 
- Eliminarea namolului de la statia de epurare prin depozitare finala - exista 

contract cu compania Apa Brasov pentru eliminare; 
- Lipsa gestionarii corespunzatoare la nivel de localitate a deseurilor rezultate 

din constructii si demolari;  

8 Patrimoniu cultural 
si arhitectural 

Lipsa semnalarii zonelor  si obiectivelor unde exista situri arheologice sau 
istorice 

Lipsa unui cadastru local cu toate cladirile cu valoare istorica  aflate pe 
teritoriul administrativ, a celor foarte vechi si/sau legate de existenta unor 

personalitati locale in vederea conservarii acestora si valorificarii lor turistice. 

9. Peisaj Existenta unor spatii verzi cu vegetatie degradata;  
Lipsa locurilor de parcare amenajate in numar corespunzator; 

Zone de agrement insuficient amenajate; 
Existenta, in unele zone a unor case proprietate privata necorespunzatoare din 

punct de vedere estetic, dar si al sigurantei locatarilor, precum si a unor spatii 

improvizate de comercializare a diferitelor produse;  
Lipsa cadastrului spatiilor verzi 

10. Infrastructura 
rutiera/transportul 

Tranzitarea prin centrul localitatii Sercaia a drumului national DN1 DN 73 A și 

DN1S 
Drumuri cu imbracaminte  degradata (starea precara a drumurilor de     

interes local din comuna); 
     Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit; 

 DN 73A este nemodernizat, cu defecte in corpul drumului cu repercursiuni     
asupra sigurantei circulatiei; 
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Nr. 

Crt. 

Factor de mediu Probleme de mediu existente relevante pentru plan 

Lipsa cai de acces pietonal/trotuare; 
 Lipsa piste de biciclete; 

 Lipsa rigole/santuri de scurgere a apelor pluviale; 
 Lipsa accese gospodarii/acces deficitar; 

 Drumuri satesti/strazi nemodernizate in toate satele din comuna Șercaia; 

 Drumuri agricole nemodernizate; 
Pasajul care traverseaza calea ferata, pe DN 73A, la Halta Sercaia este 

suprainaltat si puternic denivelat, producand disfunctionalitati asupra 
circulatiei rutiere; 

Drumul de acces catre Manastirea evanghelica luterana din Halmeag, 

monument de clasa A este din pamant; 
Cele doua poduri peste raul Olt si raul Sercaia/Sinca au durata de viata 

depasita si nu rezista la tonajul autovehiculelor - necesita consolidari/ 
înlocuire; 

Nu este asigurat transportul public intre localitatile comunei si catre celelalte 

localitati: orasul Fagaras si municipiul Brasov etc. 
Lipsesc ecranele de protectie fonică în zona garii și a haltei CF. 

11. Turism - Lipsa unui centru de informare turistică; 
- Investitii reduse in domeniul turismului; 
- Zone de agrement insuficient amenajate; 
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in numar corespunzator;  
-  Lipsa amenajarilor aferente spatiilor publice si terenurilor de sport;; 

12. Constientizarea 
publicului 

- Lipsa unei preocupari colective de dezvoltare durabila locala si zonala;  
 

 
In aria de implementare si in vecinatatea planului au fost identificate zone vulnerabile sau sensibile 
asupra aspectelor de mediu grupate astfel: 

a) Existenta satului Hălmeag în interiorul ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 
Podișul Hârtibaciului, respectiv ROSCI0205 în vecinătatea satului Vad – limitarea activitatilor 
umane în interiorul ariilor protejate; 

b) Patrimoniul cultural in relatie directa cu peisajul construit si turismul; 
c) Apa in raport cu inundatiile. 

 
Aceste vulnerabilitati limiteaza si impun restrictii de dezvoltare a teritoriului comunei Șercaia. 
Aprobarea Planurilor de Management ale siturilor Natura 2000 ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de 
la Dumbrava Vadului, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului, 
clarifica multe aspecte legate de ocuparea terenurilor precum si limitarile privind dezvoltarea 
urbanistica.  
Regimul construcţiilor din zonele de intravilan/extravilan trebuie stabilit prin planurile generale de 
urbanism ale localităţilor care au suprafeţe în interiorul Siturilor Natura 2000 incluse în teritoriile lor 
administrative.  
 
Conditiile prevazute de Planurile de management pentru interventiile prevazute de RLU pe teritoriul 
ariilor protejate sunt generale si au fost preluate in Regulamentul local de urbanism si inclusiv in 
partea desenata a Planului urbanistic general. 
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Pentru zona de locuinte si terenuri arabile, atat existente, cat si propuse in extinderea intravilanului, 

suprapuse peste ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est, pe langa regulile stabilite de prezentul 

regulament, se impune respectarea masurilor Planului de management al sitului, respectiv: 

- Conștientizarea proprietarilor de clădiri cu adăposturi de lilieci sau cuiburi de barză 

- Promovarea și implementarea ghidului de renovare a clădirilor elaborat de specialiștii pe specii de 

lilieci 

- Autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele mentionate mai sus, se va face obligatoriu, 
cu avizul custodelui ariei naturale protejate si Agentia pentru Protectia Mediului Brasov. 
 

V.  OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA 
NIVEL LOCAL/ REGIONAL/ NATIONAL/ COMUNITAR 
RELEVANTE PENTRU PUG  
 
Obiectivele de mediu definesc ceea ce trebuie realizat si descriu starea mediului la care se va 
ajunge, oferind un cadru coerent pentru elaborarea proiectului. Realizarea unui obiectiv implica 
desfasurarea unor actiuni concrete, definite in timp ca tinte. Cuantificarea  implementarii actiunilor, 
atingerii tintelor, se efectueaza prin indicatori, ce permit ulterior monitorizarea rezultatelor planului 
sau programului. 
În urma încheierii Capitolului de negocieri 22-Mediu, au fost stabilite o serie de obiective pentru 
protectia mediului ce decurg din Angajamentele asumate.  
 
Obiectivele si tintele de mediu relevante pentru proiect sunt legate de componentele de mediu si de 
zonele posibil afectate. Obiectivele de mediu relevate prezentate in continuare cuprind obiectivele 
nationale fata de care pot fi evaluate efectele implementarii proiectului. Deoarece la nivel local 
(regional, judetean) obiectivele sunt corelate cu obiectivele de mediu nationale, s-a optat pentru 
analiza acestora pe doua categorii: obiective principale si obiective specifice. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 stabileste  
obiectivele generale si obiectivele nationale, concrete pentru trecerea, într-un interval de timp 
rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de 
interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii 
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate tintele nationale pentru orizonturile de timp 2020 si 2030: 
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Nr. 
Crt. 

Domeniu Obiectiv general Obiectiv national Tinte / obiective specifice 

1. Schimbari 
climatice si 
energie curata 

Prevenirea schimbărilor 
climatice prin limitarea 
emisiilor de gaze cu 
efect de seră, precum şi 
a efectelor negative ale 

acestora asupra 
societăţii şi mediului 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea 
funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului 
mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi 
eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor 

asumate de România în cadrul pachetului legislativ 
„Schimbări climatice şi energie din surse 
regenerabile” şi la nivel internaţional în urma 
adoptării unui nou acord global în domeniu; 
promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare 
la efectele schimbărilor climatice şi respectarea 
principiilor dezvoltării durabile 

Reducerea, până în anul 2020, cu 20% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră la nivelul UE, comparativ cu nivelul 
anului 1990, şi creşterea, în acelaşi interval de timp, cu 
până la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile în 
totalul consumului energetic 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea la 
performanţele medii ale UE privind indicatorii 
energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea 
angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile 
internaţionale şi comunitare existente şi 
implementarea unor măsuri de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice 

 

2. Transportul 
durabil  

Asigurarea ca sistemele 
de transport să satisfacă 
nevoile economice, 
sociale şi de mediu ale 
societăţii, reducând, în 
acelaşi timp, la minimum 
impactul lor nedorit 
asupra economiei, 
societăţii şi mediului. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea 
nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei 
economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi 
realizarea unor progrese substanţiale în 
dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Dezvoltarea transporturilor are în vedere facilitarea 
includerii sistemelor urbane din România în mediul 
european prin îmbunătăţirea serviciilor rutiere, feroviare, 
maritime, fluviale şi aeriene având destinaţiile principale 
în Europa. Indicatorul relativ al accesibilităţii (combinând 
servicii, transbordări, preţuri şi durate de călătorie) 
urmează să se alinieze progresiv până în anul 2020 la cel 
existent în zonele metropolitane din Europa. 
Condiţiile de siguranţă vor creşte, estimându-se o 

reducere cu 50% a numărului de decese în urma 
accidentelor din transporturi în perspectiva anului 2030 
faţă de anul 1998. 
Se va realiza o reducere  cu 5% până în 2015 a 
depăşirilor actuale ale nivelurilor limită privind calitatea 
aerului în oraşe, urmând ca proporţia să crească apoi 
până la 15% la emisiile unde transportul constituie sursa 
principală de poluare 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

198 

 

Nr. 
Crt. 

Domeniu Obiectiv general Obiectiv national Tinte / obiective specifice 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de 
nivelul mediu al UE din acel an la toţi parametrii 
de bază ai sustenabilităţii în activitatea de 
transporturi. 

 

3. Productie si 
consumuri 
durabile 

Promovarea unor 
practici de consum şi 
producţie sustenabile. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Decuplarea 
creşterii economice de degradarea mediului prin 
inversarea raportului dintre consumul de resurse şi 
crearea de valoare adăugată şi apropierea de 
indicii medii de performanţă ai UE privind 
sustenabilitatea consumului şi producţiei. 

Creşterea productivităţii resurselor consumate va 
conduce, în acelaşi timp, la reducerea ritmului de 
epuizare a rezervelor la principalele categorii de materii 
prime şi va contribui la reducerea costurilor, ameliorarea 
competitivităţii şi la asigurarea sustenabilităţii creşterii 
economice. 
 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de 
nivelul mediu realizat la acea dată de ţările 
membre UE din punctul de vedere al producţiei şi 
consumului durabile. 

 

4. Conservarea si 
gestionarea 
resurselor 
naturale 

Îmbunătăţirea 
gestionării resurselor 
naturale şi evitarea 
exploatării lor excesive, 
recunoaşterea valorii 
serviciilor furnizate de 
ecosisteme. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea 
nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii 
principali privind gestionarea responsabilă a 
resurselor naturale. 

OS1) Localităţile cu peste 2.000 locuitori vor avea 
asigurată aprovizionarea cu apă potabilă de calitate şi 
acces la canalizare precum şi dotarea cu staţii de epurare 
a apelor uzate în proporţie de 100% încă din anul 2018. 

OS2) În privinţa managementului integrat al deşeurilor, 
se va trece treptat de la depozitarea deşeurilor la 
colectarea selectivă şi valorificarea într-o proporţie mai 
mare a deşeurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea 
deşeurilor organice în compost, şi utilizarea exclusivă, 
pentru mediul urban, a depozitelor ecologice. În mediul 
rural, va creşte gradul de implementare a sistemelor de 
management integrat al deşeurilor 

OS3) îmbunătăţirea calităţii aerului, se va continua 
reabilitarea sistemelor centrale de încălzire, ajungându-se 
la încadrarea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi în limitele 
prescrise de Directivele UE. 

OS4) îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural 
prin perfecţionarea gestionării ariilor naturale protejate, 
inclusiv completarea reţelei Natura 2000, adâncirea 
studiilor de specialitate pentru fundamentarea 
proiectelor, introducerea şi urmărirea unor noi indicatori 
sintetici de performanţă, promovarea unor tehnologii eco-
eficiente, aplicarea reglementărilor UE privind zonele 
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Nr. 
Crt. 

Domeniu Obiectiv general Obiectiv national Tinte / obiective specifice 

maritime şi gestionarea integrată a zonelor de litoral 

OS5) elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea 
inundaţiilor şi intervenţiile în cazul dezastrelor naturale, 
inclusiv pentru reabilitarea celei mai mari părţi a zonei de 
litoral. 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea 
semnificativă de performanţele de mediu ale 
celorlalte state membre UE din acel an. 

Vor fi reanalizate priorităţile de acţiune în domeniul 
gestionării deşeurilor, îmbunătăţirii calităţii aerului, 
conservării biodiversităţii şi patrimoniului natural, precum 

şi prevenirii dezastrelor naturale pe baza rezultatelor 
obţinute în perioada anterioară de referinţă, şi se vor 
stabili noi obiective în conformitate cu politicile UE şi 
tendinţele predominante pe plan mondial. 
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Precizam că o serie de strategii si planuri la nivel judetean sunt in curs de elaborare, iar finantarea 
proiectelor la nivel județean s-a realizat prin POS Mediu și POIM. 
La nivel local, finantarea proiectelor s-a realizat prin AFIR, AFM și PNDL. 
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul 
Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este 
orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă 
şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea 
unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare 
a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o 
utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului 
de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la 
nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, 
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Prin Tratatul de Aderare la UE, România şi-a asumat îndeplinirea unor obligaţii privind 
implementarea acquis-ului de mediu. Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de 
mediu va fi orientată spre investiţiile de conformare cu prevederile acquisului comunitar în domeniul 
alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor. 
 
Toate aceste obiective nationale sunt transpuse in tinte cuantificate si se regasesc in mod specific 
in planurile locale, judetene si regionale, precum si in legislatia specifica. Este de mentionat faptul 
ca anumite planuri si-au incheiat orizontul de timp, fiind necesara elaborarea de catre forurile 
competente a altor planuri. In aceasta situatie intalnim Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor 
– judetul Brașov, planurile local, regional si national de actiune pentru mediu. Precizăm că Planul 
National de Gestionare a Deseurilor a fost aprobat prin HG 942/2017, iar la data prezentei  se afla 
in curs de elaborare Master Planul pentru județul Brașov. 
Strategia de Dezvoltare a judetului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 are ca obiectiv general 
realizarea unei dezvoltări economice durabile, favorabile incluziunii sociale, care să conducă la 
dublarea PIB/locuitor până în 2020. 
Avand in vedere obiectivul general si obiectivele specifice proiectului analizat, obiectivele de mediu 
relevante raportate la aspectele/factorii de mediu pentru care proiectul poate produce efecte 
potentiale semnificative, se prezinta astfel: 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia”  

Beneficiar 

I.I. Anca Ciurduc 

Todoran 

Comuna Șercaia 

 

201 

 

 
 

Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 

PUG/ 
Consideratii 

Aer 
Ameliorarea calitatii aerului 
ambiental 

Diminuarea noxelor generate de traficului rutier 

- reamenjare retea de drumuri locale; 

- amenajare parcari; 
- decongestionare trafic din localitate prin realizarea 

autostrăzii Transilvania; 

Inlocuirea utilizarii combustibilului solid/lichid - introducerea gazului metan in localitatea Hălmeag; 

Promovarea transportului verde 

- amenajare piste pentru biciclisti; 

- oferirea de facilități pentru construirea unei de 

staţii de alimentare pentru autovehicule electrice in 
zona statiei de combustibil 

Apă 
Reducerea poluarii apelor 
de suprafata si a apelor 

subterane 

Incadrarea in limitele de calitate a evacuarilor de apa 

uzata in receptori naturali 

- realizarea rețelei de canalizare în satul Vad si 
extinderea retelei de canalizare existenta în satul 

Șercaia; 

- lucrarile de amenajare si sistematizare a santurilor 
de scurgere/drenare ape pluviale, din zonele de 

dezvoltare urbanistica. 
- identificarea evacuărilor de ape uzate menajere și 

industriale în apele de suprafata (Șercaia/Șinca și 

Olt) 

Mentinerea starii de calitate a corpurilor de apa 
subterana 

- respectarea zonelor de protectie sanitara a surselor 

de apa si prevenirea poluarii acestora; 
- sprijinirea administratiei ariilor protejate la 

igenizerea  traseelor turistice de pe teritoriul 

administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de 
apa de adancime; 

- este necesara o atenta gestionare a resurselor de 
apa pe intreg teritoriul comunei având în vedere 

existenţa poluării cu nitrați a pânzei freatice. 

- identificarea evacuărilor de ape uzate neepurate  
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Sol/utilizarea 

terenului 
Reducerea poluarii solului Refacerea calitatii solului in zonele afectate 

- managementul corespunzator al deseurilor 
menajere si municipale asimilabile; managementul 

corespunzător al deșeurilor din construcții și 
demolări. 

- managementul corespunzător al apelor uzate. 

- elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor 
conform prevederilor RLU; 

- obtinerea acordurilor de mediu pentru investitii noi 
si dezinvestiri de obiective; 

- instituirea zonelor de protectie in jurul obiectivelor 

SEVESO 
- corelarea PUG cu Planurile de urgenta ale 

societatilor incadrate pe Directiva SEVESO. 
Autoritatea publica locala responsabila cu 

planificarea amenajarii teritoriului trebuie sa 

cunoasca in avans situatiile de risc ale 
amplasamentelor existente si sa tina cont de situatia 

riscurilor actuale si posibilitatea de a face pozitionare 
de noi amplasamente sau dezvoltari compatibile 

- Definirea cerinţelor minime de siguranţă pentru 
planificarea amenajării teritoriului luându-se în 

considerare amplasarea obiectivelor care se supun 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 804/2007 
privind controlul asupra pericolelor de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase 
în scopul limitării consecinţelor accidentelor majore 

pentru populaţie şi mediu si necesitatea menţinerii 

unor distanţe adecvate între aceste amplasamente şi 
zone rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, 

căi principale rutiere, zone de recreere şi zone 
protejate de interes şi sensibilitate deosebite; 
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Utilizarea eficienta a terenului 

- însamantarea cu specii cu talie mica si medie, care 
sa compactizeze covorul vegetal ierbos si sa reduca 

eroziunea in suprafata si eroziunea liniara;  
- ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor 

integra in ansamblul stradal din care fac parte. 

Biodiversitate 

Conservarea diversităţii 

biologice, a habitatelor 
naturale, a speciilor de floră 

şi faună sălbatică. 

Imbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural 
prin perfecţionarea gestionării ariilor naturale 

protejate, inclusiv completarea reţelei Natura 2000 

- respectarea legislatiei privind conservarea 
habitatelor naturale si speciilor de plante si animale 

salbatice; 

- exploatarea potentialului turistic al zonelor 
protejate 

- prin Regulamentul PUG sunt stabilite interdictii si 
cerinte de desfasurare a activitatilor în conformitate 

cu prevederile planurilor de management ale ariilor 

protejate; 

Populatie/ 
Sănătatea 

Umană 
 

Imbunatatirea conditiilor si 
cresterea nivelului de 

calitate al vietii 

Imbunatatirea alimentarii cu apa si canalizare 

- extinderea retelei de alimentare cu apa în toate 

satele aparținătoare; 
- extinderea retelei de canalizare cu asigurarea 

colectarii apelor uzate pentru toate  satele 

aparținătoare; 
- respectarea zonelor de protectie sanitara; 

Management corespunzator al deseurilor menajere 

- respectarea cerintelor privind colectarea si 

gestionarea deseurilor generate de populatie 
(colectarea separata a deseurilor menajere, 

respectarea distantelor de siguranta fata de zonele 
locuite) 

Reducerea impactului poluarii fonice 

- realizarea de ecrane de protectie sonora în zona 

gării 
- încadrarea nivelurilor de zgomot şi vibraţii în 

limitele admise de STAS 10009/88, şi Ord. MS nr. 
536/1997, unde nivelul de zgomot admis la limitele 

incintei industriale este de 65 dB, iar la limita 

locuinţei de 50dB. 
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii localnicilor prin 
dezvoltarea activităților economice 

- dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea 
grupurilor de producatori, exploatatii agricole si 

microferme  zootehnice, precum si a serviciilor de 
management a fermelor; 

• continuarea incurajarii dezvoltarii activitatiilor 

agroindustriale și turistice in zona prin crearea 
infrastructurii necesare dezvoltarii tuturor tipurilor de 

turism;  
- identificarea si intabularea terenului din domeniul 

public in vederea concesionarii pentru activitati 

economice agroindustriale și turistice; 
- dezvoltarea activitatilor rurale legate de agricultura 

si silvicultura 
corelarea PUG cu Planurile de urgenta ale societatilor 

incadrate pe Directiva SEVESO. Autoritatea publica 

locala responsabila cu planificarea amenajarii 
teritoriului trebuie sa cunoasca in avans situatiile de 

risc ale amplasamentelor existente si sa tina cont de 
situatia riscurilor actuale si posibilitatea de a face 

pozitionare de noi amplasamente sau dezvoltari 
compatibile 

- Definirea cerinţelor minime de siguranţă pentru 

planificarea amenajării teritoriului luându-se în 
considerare amplasarea obiectivelor care se supun 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 804/2007 
privind controlul asupra pericolelor de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

în scopul limitării consecinţelor accidentelor majore 
pentru populaţie şi mediu si necesitatea menţinerii 

unor distanţe adecvate între aceste amplasamente şi 
zone rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, 

căi principale rutiere, zone de recreere şi zone 
protejate de interes şi sensibilitate deosebite; 
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Asigurarea conditiilor pentru persoanele cu nevoi 

speciale 

- respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

Modificari 

climatice 

Promovarea şi aplicarea 

unor măsuri de adaptare la 
efectele schimbărilor 

climatice şi respectarea 

principiilor dezvoltării 
durabile 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

- folosirea altui combustibil mai putin poluant cum ar 
fi gazul natural prin racordarea localității Hălmeag la 

magistrala de gaz; utilizarea soluţiilor 
neconvenționale de producerea energiei termice sau 

electrice (energie eoliană, solară, pompe de căldură 

etc); termoizolarea locuințelor. 
-amenajarea intersectiilor cu DN73A si DN1S 

- eliminarea traficului rutier greu generat de utilajele 
agricole din comuna Șercaia, prin devierea circulatiei 

acestora pe drumurile agricole 

- realizarea autostrazii Transilvania – A3 va avea ca 
efect eliminarea traficului din localitățile Șercaia și 

Vad; 
- amenajarea de trotuare și piste de biciclete in 

lungul drumurilor de pe teritoriul comunei; 

Managementul 
deseurilor 

Colectarea selectivă şi 

valorificarea deşeurilor 
reciclabile, inclusiv prin 

transformarea deşeurilor 
organice în compost, şi 

utilizarea exclusivă, pentru 

mediul urban, a depozitelor 
ecologice. 

Reducerea la depozitare a cantităţii de deşeuri 
biodegradabile municipale; până în 2016, trebuie să 

se reducă cantitatea dedeşeuri biodegradabile 
municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, 

exprimată gravimetric, produsă în anul 1995; pentru 

acest obiectiv s-a primit derogare de 4 ani; 

- modernizarea si completarea infrastructurii de 
gestionare a deseurilor (echipamente de colectare – 

europubele si containere)  
- completarea si modernizarea sistemului de 

gestionare a deseurilor pe raza comunei. 

- amenajarea a două platforme de compostare a 
deșeurilor din agricultura și zootehnie in Vad si 

Halmeag 
- amenajarea unor spatii de picnic, spatii de 

campare, spatii de parcare in punctele de belvedere 
dotate cu cosuri pentru gunoiul menajer; 

-  relocarea deseurilor din spatiile necontrolate 

existente in vecinatatea albiilor raurilor; 
- gestionarea conform legislatiei a deseurilor 

voluminoase, DEEE, deseuri din constructii si 
demolari 

Reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje;  

ţinta de reciclare este de 55%, iar ţinta de 
valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare a 

deşeurilor cu recuperare de energie este de 60%. 

Obiectivele minime de reciclare pe tip de material 
sunt: hârtie şi carton 60%, sticlă 60%, metale 50%, 

plastic 22,5%, lemn 15%; 
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor 
municipale; până în anul 2020 trebuie să asigure 

pregătirea pentru reutilizare și reciclare cel puțin 
50% din deșeurile menajere de hârtie, metal, sticlă și 

plastic sau similare. 

 

Colectarea a 4 kg DEEE/locuitor/an 

Conservarea 

Resurselor 

Naturale 

Decuplarea creşterii 

economice de degradarea 

mediului prin inversarea 
raportului dintre consumul 

de resurse şi crearea de 
valoare adăugată şi 

apropierea de indicii medii 

de performanţă ai UE 
privind sustenabilitatea 

consumului şi producţiei 

Cresterea gradului de valorificare a deseurilor 

- incurajarea măsurilor de prevenire, reutilizare, 

reciclare, compostare, valorificare şi în final 

eliminarea conformă a deşeurilor; 
- conştientizarea populaţiei privind gestiunea 

deşeurilor (colectarea selectivă, reducerea generării 
de deşeuri, compostarea la sursă, valorificarea 

deşeurilor etc.); 

Managementul 
riscurilor 

naturale 

Elaborarea planurilor de 
acţiune pentru prevenirea 

inundaţiilor şi intervenţiile în 
cazul dezastrelor naturale, 

inclusiv pentru reabilitarea 

celei mai mari părţi a zonei 
de litoral. 

Identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de 
risc ce au legatură cu mediul natural și antropic;   

- Zonele cu riscuri naturale sunt reprezentate pe 

plansa cu disfunctionalitati in conformitate cu datele 

obtinute pe plan local; 
- zonele de risc natural , la nivelul comunei sunt 

evidentiate: 

• constructie lucrari de indiguire pe Olt in 
localitatea Halmeag in zona Pe Lai; 

• decolmatarea albiilor si protejarea malurilor 

raurilor Șercaia/Șinca și Olt cu praguri de 

fund; 

• Lucrari de aparare impotriva inundatiilor pe 
Raul Olt si afluentii acestuia de pe raza 

comunei ; 
 

- pentru zonele cu riscuri naturale sunt prevazute 
masuri  preventive si de management operativ; 

Cartografierea zonelor de risc, elaborarea strategiilor 

de intervenție la nivel local și județean/regional;   

Monitorizarea tipurilor de risc (inundații, alunecări de 

pământ, eșecul serviciilor publice de utilități, etc);   

Reabilitarea și extinderea sistemelor de 

protecție/apărare a zonelor locuite, căi de 
comunicații, terenuri agricole, etc. prin lucrări 

hidrotehnice adecvate (îndiguiri, apărare de maluri, 
lucrări de îmbunătățiri funciare, etc.); 
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Prevenirea riscurilor naturale după caz; 
- prin Regulamentul PUG sunt stabilite interdictii de 
construire spatii de locuit; 

Peisajul si 
mostenirea 

culturala 

Conservarea potenţialului 
natural, cultural şi peisajer 

al teritoriului 

Cresterea calitatii spatiului urban 

- realizarea/modernizarea zonelor de agrement; 

- refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea 
normelor in vigoare si introducerea acestora in 

circuitul agroturistic; 
- amenajarea/intretinerea traseelor de vizitare, a 

marcajelor turistice; 

- indepartarea deseurilor solide din vecinatatea 
obiectivelor turistice, din albia apelor curgatoare si 

igienizarea malurilor,  
- stoparea deversarii apelor reziduale, 

- amenajarea locurilor de campare/agrement; 

- perdele vegetale de protectie in jurul statiei de 
epurare  

- amenajarea unei zone de agrement in zona În 
belciug, pe malul pârâului   Șercaia/Șinca 

Transport 

Asigurarea ca sistemele de 

transport să satisfacă 
nevoile economice, sociale 

şi de mediu ale societăţii, 
reducând, în acelaşi timp, la 

minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, 
societăţii şi mediului. 

 

Teritoriul localitatii va fi traversat de o autostrada 

(conf. Anexa II-Reteaua de cai rutiere, pct. 1.05) : 
Brașov-Borș. 

Reabilitarea/dezvoltarea infrastructurii de drumuri  

- reabilitarea si modernizarea drumurilor de acces , 
amenajarea de rigole si podete simple unde este 

necesar, pentru scoaterea apelor pluviale de pe 

suprafata acestora;   
- pavarea si echiparea unor strazi noi; 

- refacerea podurilor peste Șercaia/șinca și Olt; 
- amenajarea intersectiilor cu DN1 și DN73 A; 

- acoperirea și mobilarea tuturor statiilor de autobuz; 
- amenajarea echilibrată a parcarilor pe teritoriul 

comunei Șercaia; 

- amenajarea de trotuare/piste de biciclete in lungul 
arterelor de circulație de pe teritoriul administrativ 
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Aspecte de 

mediu 
Obiectiv strategic 

Obiective specifice relevante pentru PUG – 

Comuna Șercaia 

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea 
PUG/ 

Consideratii 

Social- 

Economic-

Turism 

- Dezvoltarea unei economii 
durabile; 

- Reducerea şomajului 
- Crearea şi oferirea 

condiţiilor de infrastructură 

necesare în vederea 
dezvoltării şi atragerii de 

întreprinzători  

Dezvoltarea economica a comunei și creara de noi 

locuri de munca 

-Dezvoltarea activităților economice cu respectarea 
cerintelor de protectie a factorilor de mediu 

-Reducerea somajului 
 

Dezvoltarea durabila a 

turismului 

 - amenajarea de alei pietonale cu banci 
- amenajarea traseelor pentru cicloturism 

- reabilitarea traseelor turistice din zona turistica 
montana prin refacerea marcajelor, panouri 

indicatoare si de informare turistica. 

- amenajarea de trasee turistice noi  
- acoperirea cu servicii de salubrizare a zonelor cu 

potential turistic. 
- achiziţionarea de echipamente, utilaje, dotări etc 

pentru îmbunătăţirea atât a mediului natural, cât şi 
construit; 

Susţinerea dezvoltării turismului ecologic şi turismului 

activ, bazat pe arealele protejate 

Conştientizarea şi educaţia populaţiei asupra valorilor 
naturale şi culturale 

Conservarea şi îmbunătăţirea atât a mediului natural, 

cât şi a mediului construit 

Constientizarea 

populatiei 

Cresterea gradului de 

constientizare a populatiei 

privind respectul fata de 
mediu si de implicare a 

publicului. 

Imbunatatirea comportamentului fata de mediul 

înconjurator prin educarea publicului asupra efectelor 

nocive cauzate de gestionarea necorespunzatoare a 
deseurilor. Selectarea acelor practici de gestiune a 

deseurilor care permit 

- educarea cetatenilor in scopul aprecierii  valorilor 

de patrimoniu local si de pe teritoriul localitatii, a 
importantei puneri lor in circuitul stiintific. 

- actiuni de informare a proprietarilor de cladiri cu 

valoare istorica asupra valori acestora si a legislatiei 
de protectie a patrimoniului; 

- implicarea publicului in luarea deciziilor privind 
mediu 
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VI. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
 
Amplasamentul luat in studiu este reprezentat de terenuri in suprafata de 620,54 ha pentru care se 
propune rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea durabila a celor treui sate aparținătoare 
comunei,  in sensul cresterii economice si a cresterii calitatii vietii locuitorilor sai, in conditiile 
conformarii la legislatia de amenajare a teritoriului. Cum s-a prezentat in capitolele anterioare, 
acest teritoriu prezinta infrastructura si este echipat edilitar. 
Implementarea planului „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de 
Urbanism al comunei Șercaia” implica realizarea de investitii pentru urmatoarele directii strategice: 

1. Dezvoltarea sectoarelor economice, inclusiv turismul. 
2. Participarea activa a ramurilor industriale la protejarea si intarirea calitatii si factorilor de 

mediu. 
3. Cooperarea dintre sectoarele economice si comunitatea din comuna Șercaia pentru 

obtinerea de beneficii mutuale. 
4. Patrimoniul cultural si natural constituie valori de referinta pentru comună, reflectate in 

politicile specifice, inclusiv cea pentru resursele umane si dezvoltarea locala integrata. 
Directiile de evolutie a localitatii tin cont de potentialul natural, economic si uman existente pe 
teritoriul unitatii administrative, de politici si strategii generale sau locale.  
 
Analiza potentialelor efecte semnificative asupra mediului ale Planului  „Reactualizarea Planului 
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” se va analiza din 
doua perspective si anume: 

- potentiale efecte semnificative asupra mediului ale planului incluzand toate propunerile 
de dezvoltare si domeniile prioritare; 

- potentiale efecte semnificative asupra mediului pentru trupuri izolate. 
 
Analiza generala a PUG se va realiza pe baza prioritatilor de rezolvare a disfunctionalitatilor 
identificate la nivelul comunei Șercaia din cadrul urmatoarelor domenii prioritare: 

- Circulatie - infrastructura drumuri; 
- Fond construit si utilizarea terenurilor 
- Spatii plantate, agrement, perdele de protectie; 
- Probleme de mediu  
- Zone cu valoare de patrimoniu  
- Retele tehnico-edilitare – infrastructura de alimentare cu apa si canalizare 

Factorii de mediu supusi analizei sunt: aer, apa sol/utilizarea terenurilor, biodiversitate, 
populatie/sanatatea  umana, modificari climatice, managementul deseurilor, conservarea resurselor 
naturale, managementul riscurilor naturale, peisajul si mostenirea culturala, transport, turism, 
constientizarea populatiei. 
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6.1. METODOLOGIA DE EVALUARE  

Metodologia de evaluare se bazeaza pe cuantificarea folosita in evaluarile de mediu ale programelor 
de dezvoltare comunitare; o descriere a acesteia poate fi consultata in lucrarea Manual privind ESM 
pentru politica de coeziune 2007-2013, publicat in ianuarie 2006.  
Metodologia realizeaza o apreciere asupra scalei si caracterului impactului. Aprecierea probabilitatii 
impactului, frecventei, caracterului de reversibilitate/ireversibilitate, dimensiunea transfrontaliera, 
amploarea impactului, etc. sunt realizate pe baza experientei si expertizei evaluatorului combinate 
cu date de intrare certe. In acest mod In tabelul urmator sunt descrise elementele care 
careacterizeaza impactul, precum si simbolurile folosite in cadrul evaluarii din capitolele urmatoare.  
 

Caracteristici Simboluri Descriere 

Probabilitate !! Foarte probabil 

! Probabil 

Scara -- Negativ la scara mare 

- Negativ 

++ Pozitiv la scara mare 

+ Pozitiv 

Frecventa/durata >> Frecvent spre constant/ Pe termen lung sau 
permanent 

> Ocazional / Pe termen scurt 

Reversibilitate IR Ireversibil 

R Reversibil 

Dimensiune transfrontaliera TR Impact transfrontalier posibil 

Variabile ? Impactul posibil depinde in totalitate de 
aranjamentele de implementare 
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6.2. EFECTE GENERATE ASUPRA MEDIULUI  

 
6.2.1 Potentialele efecte generale ale implementarii PUG  
 
Aspecte de 

mediu 

Domeniu de 

evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

Aer 

PUG - poluarea atmosferei manifestata prin 

emisii de gaze de esapament si 
pulberi din manipularea materialelor 

de constructie 
 

!! 

- 
> 

R 

- reducerea nivelului de poluare prin 

inlocuirea combustibilului utilizat pentru 
incalzirea spatiilor si pentru gatit 

- reducerea poluarii rezultate din trafic ca 
urmare a modernizarii/reamenajarii retelei 

de drumuri a localitatii 
-intretinerea fenomenului de ionizare 

negativa a atmosferei localitatii 

! 

+ 
>> 

IR 

Circulatie- 
infrastructura 

drumuri; 

 

- poluarea atmosferei manifestata prin 
emisii de gaze de esapament si 

pulberi din manipularea materialelor 

de constructie pentru realizarea 
lucrarilor de modernizare/ 

reamenajare retea de drumuri 

!! 
- 

> 

R 

- imbunatatirea calitatii aerului prin : 
reducerea semnificativa a emisiilor din 

trafic  

 

!! 
++ 

>> 

IR 

Fond construit si 

utilizarea 

terenurilor 

- poluarea atmosferei manifestata prin 

emisii de gaze de esapament si 

pulberi din manipularea materialelor 
de constructie ca urmare a refacerii 

cladirilor vechi degradate 

!! 

- 

> 
R 

- reducerea cantitatilor de pulberi 

antrenate in atmosfera ca urmare a 

refacerii fondului construit, in special in 
perioadele cu vant 

!! 

++ 

>> 
IR 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 
de protectie; 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea calitatii aerului prin 

cresterea proceselor de fotosinteza a 
plantelor  

!; + 

>>; IR 

Probleme de 
mediu 

Nu produce efecte negative  - efectele pozitive sunt pe termen lung la 
nivel de localitate 

!!;   ++ 
>>;  IR 

Zone cu valoare 
de patrimoniu 

- poluarea atmosferei manifestata prin 
emisii de gaze de esapament si 

pulberi din manipularea materialelor 
de constructie ca urmare a refacerii 

!! 
- 

> 
R 

- efectele pozitive sunt pe termen mediu si 
lung la nivel de localitate 

!! 
++ 

>> 
IR 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

cladirilor vechi degradate 

Retele tehnico-

edilitare 

- poluarea atmosferei manifestata prin 

emisii de gaze de esapament si 
pulberi din manipularea materialelor 

de constructie utilizate la executarea 

lucrarilor 

!! 

- 
> 

R 

- efectele pozitive sunt pe termen lung la 

nivel de localitate 
- se reduc emisiile de noxe rezultate din 

functionarea statiilor de epurare 

!! 

++ 
>> 

IR 

Apa 

PUG - poluarea apei de suprafata/ 

subterane poate interveni in conditiile 
nerespectarii regulilor si cerintelor de 

realizare a diferitelor lucrari ce au loc 

in apropierea/in cursuri de apa; 
- neaplicarea masurilor de prevenire si 

actionare in caz de poluare 
accidentala 

! 

- 
> 

R 

- Lucrarile/investitiile propuse prin PUG 

duc la imbunatatirea calitatii apelor de 
suprafata si a apei subterane; 

 

!! 

++ 
>> 

IR 

Circulatie- 

infrastructura 
drumuri; 

 

- poluarea apei de suprafata/ 

subterane poate interveni in conditiile 
nerespectarii regulilor si cerintelor de 

realizare a diferitelor lucrari ce au loc 

in apropierea/in cursuri de apa; 
- neaplicarea masurilor de prevenire si 

actionare in caz de poluare 
accidentala 

! 

- 
> 

R 

- prin reabilitarea si modernizarea 

drumurilor de acces, amenajarea de 
parcari, rigole si podete se va sistematiza 

sistemul de scurgere al apelor pluviale cu 

efecte de imbunatatire a calitatii apelor  
 

! 

+ 
>> 

IR 

Fond construit si 

utilizarea 
terenurilor 

- poluarea apei de suprafata/ 

subterane poate interveni in conditiile 
nerespectarii regulilor si cerintelor de 

realizare a diferitelor lucrari ce au loc 
in apropierea/in cursuri de apa; 

- neaplicarea masurilor de prevenire si 

actionare in caz de poluare 
accidentala 

! 

- 
> 

R 

- sistematizarea sistemului de scurgere al 

apelor pluviale cu efecte de imbunatatire a 
calitatii apelor  

! 

+ 
>> 

IR 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 
de protectie; 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

Probleme de 

mediu 

- poluarea apei de suprafata prin 

neaplicarea masurilor de prevenire si 
actionare in caz de poluare 

accidentala 

! 

- 
> 

R 

- efectele pozitive sunt pe termen lung la 

nivel de localitate in ceea ce priveste 
riscurile de inundatii pentru zonele 

identificate im PUG; 

- igienizarea traseelor turistice are un efect 
pozitiv temporar fara o constientizare 

continuta si/sau coercitiva populatiei 

! 

++ 
>> 

R 

Zone cu valoare 
de patrimoniu 

- poluarea apei de suprafata prin 
neaplicarea masurilor de prevenire si 

actionare in caz de poluare 
accidentala 

! 
- 

> 
R 

- sistematizarea scurgerii apelor pluviale 
de pe cladirile reabilitate 

!! 
+ 

>> 
IR 

Retele tehnico-

edilitare 

- poluarea apei de suprafata/ 

subterane poate interveni in conditiile 
nerespectarii regulilor si cerintelor de 

realizare a diferitelor lucrari ce au loc 
in apropierea/in cursuri de apa; 

- neaplicarea masurilor de prevenire si 

actionare in caz de poluare 
accidentala 

! 

- 
> 

R 

- prin extinderea sistemului de canalizare a 

apelor uzate menajere se reduce 
semnificativ potentialul de poluare al apei 

pârâului Șercaia/Șinca și implicit a raului 
Olt;  

-se reduc evacuarile spontane de ape 

uzate menajere neepurate 

!! 

++ 
>> 

IR 

Sol/utilizarea 

terenurilor 

PUG - lucrarile de constructii/de 

dezinvestire pot sa duca temporar la 
poluarea solului cu carburanti, deseuri 

de materiale de constructie, pulberi; 

- ocupari temporare de terenuri cu 
organizarea de santier; 

-ocupari definitive de terenuri; 
- schimbarea folosintei terenurilor 

 

!! 

- 
> 

R/IR 

- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor 

determina o valorificare eficienta a 
terenurilor odata cu respectarea 

reglementarilor urbanistice locale; 

- stabilizarea terenurilor cu pericol de 
alunecare; 

- reglementarea urbanistica a tuturor 
terenurilor ocupate si a propunerilor de 

extindere a intravilanului 

!! 

++ 
>> 

IR 

Circulatie- 
infrastructura 

drumuri; 

- ocuparea definitiva de suprafete de 
teren determinate de lucrarile de 

modernizare/extindere a infrastucturii 

!! 
-- 

>> 

- sistemetizarea terenurilor ocupate de 
reteaua rutiera 

 

!! 
+ 

>> 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

 de drumuri, realizare parcari, rigole; 

- poluarea accidentala a solului cu 
carburanti, uleiuri, deseuri de 

materiale de constructie  

- neaplicarea masurilor de prevenire si 
actionare in caz de poluare 

accidentala 

IR IR 

Fond construit si 
utilizarea 

terenurilor 

- lucrarile de constructii/de 
dezinvestire pot sa duca temporar la 

poluarea solului cu carburanti, deseuri 
de materiale de constructie, pulberi; 

- ocupari temporare de terenuri cu 

organizarea de santier; 
-ocupari definitive de terenuri 

!! 
- 

> 
R/IR 

- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor 
determina o valorificare eficienta a 

terenurilor odata cu respectarea 
reglementarilor urbanistice locale; 

- stabilizarea terenurilor cu pericol de 

alunecare 

!! 
++ 

>> 
IR 

Spatii plantate, 
agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  - vor creste suprafetele de terenuri 
plantate cu specii autohtone, valoroase: 

tei, pinul negru, castan etc 

!! 
++ 

>> 

IR 

Probleme de 

mediu 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea calitatii solului prin 

ecologizarea zonelor si a traseelor turistice 

identificate cu deseuri menajere; 
- creste stabilitatea terenurilor cu risc de 

alunecare 

! 

++ 

>   
R 

Zone cu valoare 

de patrimoniu 

- lucrarile de constructii/de 

dezinvestire pot sa duca temporar la 

poluarea solului cu carburanti, deseuri 
de materiale de constructie, pulberi; 

- ocupari temporare de terenuri cu 
organizarea de santier; 

-ocupari definitive de terenuri 

!! 

- 

> 
R/IR 

- valorificarea eficienta a terenurilor 

- reducerea poluarii zonei urbane 

!! 

++ 

>>   
IR 

Retele tehnico-
edilitare 

- lucrarile de constructii/de 
dezinvestire pot sa duca temporar la 

poluarea solului cu carburanti, deseuri 
de materiale de constructie, pulberi; 

- ocupari temporare de terenuri cu 

!! 
- 

> 
R/IR 

Nu produce efecte pozitive  
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

organizarea de santier; 

-ocupari definitive de terenuri 
aferente retelelor edilitare 

Biodiversitate 
 

PUG - reducerea/ocuparea de terenuri in 

interiorul ROSCI0303 și ROSPA0099; 
- reducerea de suprafete de teren 

arabil; 

- schimbarea folosintei terenurilor 
- degradarea temporara a 

suprafetelor de teren in urma 
lucrarilor de constructie pe parcela; 

! 

- 
> 

R/IR 

- reglementarea tuturor zonelor 

identificate la realizarea PUG in raport cu 
Planurile de Management ale ariilor de 

protectie; 

- neschimbarea folosintei actuale a 
terenurilor proprietate din cuprinsul ariilor 

protejate;  
- valorificarea potentialului turistic al 

intravilanului propus pentru extindere in 

consens cu planul de management ale 
ariilor protejate; 

- obligatia solicitarii avizului 
administratorilor/custozilorpentru 

activitatile desfasurate pe teritoriul siturilor 
Natura 2000; 

- ajuta/sprijina la implementarea masurilor 

de managenet a ariilor de protectie 

!! 

++ 
>> 

IR 

 

Circulatie- 

infrastructura 

drumuri; 
 

- ocuparea definitiva de suprafete de 

teren determinate de lucrarile de 

modernizare/extindere a infrastucturii 
de drumuri, realizare parcari, rigole; 

- poluarea accidentala a vegetatiei cu 
carburanti, uleiuri, deseuri de 

materiale de constructie  
- neaplicarea masurilor de prevenire si 

actionare in caz de poluare 

accidentala 

! 

-- 

>> 
IR 

- sistemetizarea terenurilor ocupate de 

reteaua rutiera rutiera; 

- reducerea poluarii generale a florei prin 
scaderea depunerilor de pulberi antrenate 

de trafic 
 

!! 

+ 

> 
? 

 

Fond construit si 

utilizarea 

terenurilor 

- lucrarile de constructii/de 

dezinvestire pot sa duca temporar la 

poluarea vegetatiei cu carburanti, 
deseuri de materiale de constructie, 

pulberi; 

! 

- 

> 
R/IR 

- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor 

determina o valorificare eficienta a 

terenurilor odata cu respectarea 
reglementarilor urbanistice locale; 

- stabilizarea terenurilor cu pericol de 

!! 

++ 

>> 
IR 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

- ocupari temporare de terenuri cu 

organizarea de santier; 
-ocupari definitive de terenuri 

alunecare 

 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 
de protectie; 

Nu produce efecte negative  - vor creste suprafetele de terenuri de 

specii autohtone, valoroase: tei, pinul 
negru, castan etc 

!! 

++ 
>> 

IR 

 

Probleme de 
mediu 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea calitatii solului prin 
ecologizarea zonelor si a traseelor turistice 

identificate cu deseuri menajere; 

- creste stabilitatea terenurilor cu risc de 
alunecare 

! 
++ 

>   

R 

 

Zone cu valoare 
de patrimoniu 

- ingreunare proces fotosinteza flora 
din jurul lucrarilor de constructii/de 

dezinvestire; pulberi depuse pe 

vegetatie  
- deseuri de materiale de constructie, 

pulberi; 
- ocupari temporare de terenuri cu 

organizarea de santier; 

-ocupari definitive de terenuri 

! 
- 

> 

R/IR 

- valorificarea eficienta a terenurilor 
- reducerea poluarii zonei urbane  

!! 
++ 

>>   

IR 

 

Retele tehnico-

edilitare 

- pulberi  de la lucrarile de constructii; 

- ocupari temporare de terenuri cu 
organizarea de santier; 

-ocupari definitive de terenuri 

aferente retelelor edilitare 

!! 

- 
> 

R/IR 

Reducerea poluarii florei si faunei acvatice 

prin reducerea incarcarii cu poluanti a 
receptorilor naturali 

!! 

++ 
>>   

IR 

Populatie/ 

sanatatea  
umana,  

PUG - disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 

constructie/dezinvestire 

! 

- 

> 
R 

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

- constientizarea publicului asupra 

problemelor generale/specifice ale 
localitatii; 

- imbunatatirea comportamentului civic si 
schimbarea mentalitatii in raport cu mediul 

inconjurator; 
- cresterea gradului de implicare a 

publicului in luarea deciziilor privind 

!! 

++ 

>> 
IR 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

protectia mediului si sanatatea umana; 

 

Circulatie- 

infrastructura 
drumuri; 

- disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 
constructie/dezinvestire 

! 

- 
>; R 

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

- cresterea numarului de turisti 
 

!; ++ 

>> 
IR 

 

Fond construit si 

utilizarea 
terenurilor 

- disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 
constructie/dezinvestire 

! 

- 
>; R 

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

- cresterea numarului de turisti 
 

!; ++ 

>> 
IR 

 
Spatii plantate, 
agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 
- cresterea numarului de turisti 

 

!; +; >; 
IR 

 
Probleme de 
mediu 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 
- cresterea numarului de turisti 

!; +; >; 
IR/R 

 

Zone cu valoare 

de patrimoniu 

- disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 
constructie/dezinvestire 

! 

- 
>; R 

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

- cresterea numarului de turisti 
 

!; ++ 

>> 
IR 

 

Retele tehnico-

edilitare 

- disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 
constructie/dezinvestire 

! 

- 
>; R 

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

- cresterea numarului de turisti 
 

!; ++; 

>>; 
IR 

Modificari 
climatice 

PUG Impactul posibil depinde de 

aranjamentele de implementare 

? - implementarea propunerilor de 

dezvoltare pot determina o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de sera 

! 

+ 
>> 

IR 

 
Circulatie- 
infrastructura 

drumuri; 

Nu produce efecte negative  - potential efect de reducere a emisiilor de 
gaze cu sera 

 

!; ++ 
>> 

? 

 

Fond construit si 

utilizarea 

terenurilor 

Nu produce efecte negative  - potential efect de reducere a emisiilor de 

gaze cu sera 

 

!; + 

>> 

? 

 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

 
Probleme de 

mediu 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

 
Zone cu valoare 
de patrimoniu 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

 
Retele tehnico-

edilitare 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

Managementul 
deseurilor  

PUG Per general proiectul nu produce 

efecte negative in raport cu 

managementul deseurilor la nivel de 
localitate; se estimeaza o crestere a 

deseurilor din constructii si demolari 
ce necesita valorificare conform 

legislatiei in vigoare si care la 

momentul actual nu au trasabilitatea 
definita 

! 

- 

> 
? 

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si 

a mediului deopotriva 

- imbunatatirea comportamentului civic si 
schimbarea mentalitatii in raport cu mediul 

inconjurator; 
- management corespunzator al deseurilor 

municipale la nivel de localitate 

!! 

++ 

>> 
IR;? 

 

Circulatie- 

infrastructura 
drumuri; 

Nu produce efecte negative  - gestionarea corespunzatoare a deseurilor 

stradale 
!; ++; 

>>; 
? 

 

Fond construit si 
utilizarea 

terenurilor 

- cresterea cantitatilor de deseuri din 
constructii si demolari 

!; - 
>; R;? 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor 
stradale, din spatii publice, locuinte; 

parcuri; 

-igienizarea terenurilor identificate cu 
deseuri  municipale 

!; + 
>> 

IR 

? 

 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 
de protectie; 

Nu produce efecte negative  - gestionarea corespunzatoare a deseurilor 

stradale, din spatii publice 
 

!; + 

>>; IR 
? 

 
Probleme de 
mediu 

Nu produce efecte negative  - monitorizarea factorilor de mediu la 
depozitul de deseuri neconform inchis 

 

!; +; >; 
? 

 
Zone cu valoare 
de patrimoniu 

- cresterea cantitatilor de deseuri din 
constructii si demolari 

!; - 
>; R;? 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor 
stradale, zone turistice si de agrement 

!; + 
>>; IR;? 

 

Retele tehnico-

edilitare 

Nu produce efecte negative  - gestionarea corespunzatoare a 

namolurilor rezultate de la statia de 
epurare; 

- reducerea cantitatii deseurilor 

!; ++; 

>>; 
? 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

biodegradabile de la depozitare; 

-cresterea procentelor de valorificare si 
reciclare a desewurilor municipale; 

Conservarea 
resurselor 

naturale 

PUG Impactul posibil depinde de 

aranjamentele de implementare 

? - PUG introduce cerintele Planului de 

Management al ariilor protejate in ceea ce 
priveste conservarea resurselor naturale 

- implementarea Managementului Integrat 

al Deseurilor la nivelul judetului Brașov si 
implicit la nivel de localitate determina o 

crestere  procentelor de 
valorificare/reciclare a deseurilor 

municipale; 

-reducerea cantitatilor de deseuri eliminate 
prin depozitare definitiva; 

!! 

++ 
>> 

IR 

 
Circulatie- 
infrastructura 

drumuri; 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive !; ++ 
>> 

? 

 
Fond construit si 
utilizarea 

terenurilor 

Nu produce efecte negative  - utilizarea de energie regenerabila: celule 
fotovoltaice 

!; + 
>> 

? 

 
Spatii plantate, 
agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  - cresterea numarului de plantate, specii 
autohtone valoroase: tei, pinul negru, 

castan etc 

!; + 
? 

 
Probleme de 
mediu 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

 
Zone cu valoare 

de patrimoniu 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

 
Retele tehnico-

edilitare 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

Managementul 
riscurilor 

naturale 

PUG Nu produce efecte negative  - identifica potentialele zone cu riscuri 
naturale din localitate; 

- reglementeaza  urbanistic aceste zone de 

risc natural; 
-impune restrictii privind dezvoltarea 

urbanistica; 

!! 
++ 

>> 

IR; ? 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

-stabileste masuri de prevenire si actiune 

in cazul producerii riscurilor naturale 
- reglementarea urbanistica a tuturor 

terenurilor ocupate si a propunerilor de 

extindere a intravilanului 

Circulatie- 

infrastructura 

drumuri; 
 

Nu produce efecte negative  - prin realizarea lucrarilor la structura de 

drumuri se efectueaza in zonele de risc si 

stabilitatea versantilor, respectiv curgerea 
apelor 

!! 

+ 

>> 
IR; ? 

Fond construit si 

utilizarea 
terenurilor 

Nu produce efecte negative  - lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor 

determina o valorificare eficienta a 
terenurilor odata cu respectarea 

reglementarilor urbanistice locale; 
- stabilizarea terenurilor cu pericol de 

alunecare 

!! 

++ 
>> 

IR 

Spatii plantate, 
agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  - plantarea arborilor duc la cresterea 
stabilitatii terenurilor 

! 
+ 

>> 
IR 

Probleme de 

mediu 

Nu produce efecte negative  - Decolmatarea albiilor si protejarea 

malurilor in cazul respectivelor cursuri de 
apa,  dar si a altor torenti de versant de pe 

teritoriul localitatii determina cresterea 
stabilitatii terenurilor cu risc de alunecare 

! 

++ 
>   

R 

Zone cu valoare 

de patrimoniu 

Nu produce efecte negative  - prin inventarierea/reabilitarea cladirilor se 

vor identifica si stabiliza terenurile cu 
cladiri din zone cu riscuri naturale 

! 

++ 
>>   

? 

Retele tehnico-
edilitare 

Nu produce efecte negative  - sistematizarea canalizarii din localitate va 
induce o stabilitate a terenurilor  

!; + 
>   

? 

Peisajul si 

mostenirea 
culturala 

PUG - peisajul este temporar afectat de 
realizarea lucrarilor de 

investitii/dezinvestiri propuse in 
scopul dezvoltarii durabile a localitatii 

! 
- 

> 
R 

- imbunatatirea peisajului general al 
localitatii si punerea in valoare a 

patrimoniului cultural; 
- implementarea Planurilor de 

!! 
++ 

>> 
IR 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

? management ale ariilor protejate;  

- imbunatatirea peisajului in conformitate 
cu cerintele culturale, arhitecturale 

specifice zonei  

- neschimbarea folosintei actuale a 
terenurilor proprietate din cuprinsul 

rezervatiei;  
- infiintarea de perdele vegetate de 

protectie in jurul statiilor de epurare si a 

platformei de deopozitare a deseurilor din 
agricultura și zootehnie; 

? 

Circulatie- 

infrastructura 
drumuri; 

 

- peisajul este temporar afectat de 

realizarea lucrarilor de 
modernizare/extindere a retelei de 

drumuri  

! 

- 
> 

R 
? 

- imbunatatirea peisajului general al 

localitatii ; 
- imbunatatirea peisajului in conformitate 

cu cerintele culturale, arhitecturale 
specifice zonei  

!! 

++ 
>> 

IR 
? 

Fond construit si 

utilizarea 
terenurilor 

- peisajul este temporar afectat de 

realizarea lucrarilor de 
investitii/dezinvestiri propuse in 

scopul valorificarii fondului construit si 
a utilizarii tereurilor 

! 

- 
> 

R 
? 

- imbunatatirea peisajului general al 

localitatii si punerea in valoare a 
patrimoniului cultural; 

- implementarea Planurilor de 
management ale ariilor protejate;  

- imbunatatirea peisajului in conformitate 

cu cerintele culturale, arhitecturale 
specifice zonei  

- neschimbarea folosintei actuale a 
terenurilor proprietate din cuprinsul 

rezervatiei;  
- cresterea potentialului turistic al 

localitatii; 

!! 

++ 
>> 

IR 
? 

Spatii plantate, 
agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea peisajului general al 
localitatii; 

- imbunatatirea peisajului local: 

!; + 
>; IR 

? 

Probleme de 
mediu 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea peisajului general al 
localitatii; 

- implementarea Planurilor de 

!! 
++ 

> 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

management ariilor protejate;  

- imbunatatirea peisajului localitatii; 

IR 

? 

Zone cu valoare 
de patrimoniu 

- peisajul este temporar afectat de 
realizarea lucrarilor de 

investitii/dezinvestiri propuse in 
scopul punerii in valoare a 

patrimoniului local  

! 
- 

> 
R 

? 

- imbunatatirea peisajului general al 
localitatii si punerea in valoare a 

patrimoniului cultural; 
- implementarea Planurilor de 

management ale ariilor protejate;  

- imbunatatirea peisajului in conformitate 
cu cerintele culturale, arhitecturale 

specifice zonei  
- neschimbarea folosintei actuale a 

terenurilor proprietate din cuprinsul 

rezervatiei;  
- intretinerea fenomenului de ionizare 

negativa a atmosferei 

!! 
++ 

>> 
IR 

? 

Retele tehnico-

edilitare 

- peisajul este temporar afectat de 

realizarea lucrarilor de 

investitii/dezinvestiri propuse in 
scopul dezvoltarii durabile a localitatii 

!; - 

>; R 

? 

- imbunatatirea peisajului general al 

localitatii  

 

! 

+ 

>;  
? 

Transport 

PUG Nu produce efecte negative  - reducerea poluarii rezultate din trafic ca 

urmare a modernizarii/reamenajarii retelei 
de drumuri a localitatii/ parcari, sisteme de 

preluare a apelor pluviale de pe carosabil; 
- reducerea nivelului gazelor cu efect de 

sera; 
-sistematizarea circulatiei in scopul 

fuidizarii traficului din localitate; 

- siguranta circulatiei si reducerea 
numarului de accidente rutiere 

!! 

+ + 
>> 

IR 

Circulatie- 

infrastructura 
drumuri; 

 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea circulatiei in localitate si pe 

drumurile de legatura cu alte localitati 
 

!! 

++ 
>> 

IR 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

Fond construit si 

utilizarea 
terenurilor 

- restrictionarea/interzicerea  

circulatiei/parcarii autovehiculelor in 
anumite zone 

!! 

>> 
? 

- reducerea cantitatilor de poluanti emisi in 

zone locuite, cu valoare de patrimoniu, cu 
valoare peisagistica sau in zone protejate 

!! 

++ 
>> 

IR/? 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 
de protectie; 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

Probleme de 

mediu 

Nu produce efecte negative  - mentinerea starii de curatenie a zonelor 

circulate; 

- siguranta circulatiei pe drumurile 
localitatii 

!;   + 

>; ? 

Zone cu valoare 
de patrimoniu 

- restrictionarea/interzicerea  
circulatiei/parcarii autovehiculelor in 

anumite zone 

!! 
>> 

? 

- reducerea cantitatilor de poluanti emisi in 
zone locuite, cu valoare de patrimoniu 

!! 
++ 

>> 

IR/? 

Retele tehnico-
edilitare 

Nu produce efecte negative  Nu produce efecte pozitive  

Turism  

PUG - disconfort temporar pe parcursul 
desfasurarii lucrarilor de 

constructie/dezinvestire propuse prin 
PUG si limitarea accesului la 

obiectivele turistice; 

- respectarea normelor de conduita 
privind turismul ecologic/interdictii; 

!! 
- 

>/>> 
R/IR 

- dezvoltarea sistematizata a turismului in 
raport cu cerintele arhitecturale specifice 

zonei si restrictiile impuse prin Planurile de 
Management ale ariilor protejate; 

- promovarea turismului durabil; 

- cresterea serviciilor turistice; 
- cresterea atractivitatii localitatii din punct 

de vedere al turismului,  
- impunerea unui comportament prietenos 

fata de natura si valorile sale; 
- restrictionarea activitatilor turistice in 

scopul protejarii habitatelor si speciilor de 

plante si animale salbatice protejate; 
- imbunatatirea si schimbarea mentalitatii 

turistilor fata de mediul inconjurator; 

!! 
++ 

>> 
IR 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

224 

 

Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

- asigurarea zonelor de protectie sanitara; 

 

Circulatie- 

infrastructura 
drumuri; 

- disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 
constructie/dezinvestire 

! 

- 
>; R 

- imbunatatirea retelei de drumuri 

locale/parcari si de acces inspre si dinspre 
localitate 

 

!!; ++ 

>> 
IR 

 

Fond construit si 
utilizarea 

terenurilor 

- disconfort temporar determinat de 
realizarea lucrarilor de 

constructie/dezinvestire; 
-restrictionarea accesului auto; 

! 
- 

>; R 

- cresterea atractivitatii localitatii inclusiv 
din punct de vedere al turismului; 

- cresterea numarului de turisti 

!; ++ 
>> 

IR 

 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 
de protectie; 

Nu produce efecte negative  - dotarea corespunzatoare a zonelor 

turistice pentru agrement functie de 
specific 

!; ++ 

>> 
IR 

 

Probleme de 

mediu 

Nu produce efecte negative  - imbunatatirea peisajului; 

- siguranta pe traseele turistice; 
 

!; +; >; 

IR/R 

 

Zone cu valoare 

de patrimoniu 

- disconfort temporar determinat de 

realizarea lucrarilor de 
constructie/dezinvestire 

! 

- 
>; R 

- informarea turistica prin semnalizari, 

panouri, etc 
- imbunatatirea calitatii serviciilor turistice 

- cresterea atractivitatii localitatii inclusiv 
din punct de vedere al turismului; 

- promovarea turismului durabil 

!!; ++ 

>> 
IR 

 
Retele tehnico-
edilitare 

- disconfort temporar determinat de 
realizarea lucrarilor tehnico-edilitare 

!; - 
>; R 

- imbunatatirea servicilor turistice; 
- asigurarea zonelor de protectie sanitara; 

!!; ++; 
>>; IR 

Constientizare

a populatiei 

PUG Nu produce efecte negative  - intensificarea campaniilor de 

constientizare a populatiei privind 
respectul fata de mediu, valorile locale de 

patrimoniu; 
- cresterea gradului de implicare a 

publicului in luarea deciziilor; 

!! 

++ 
>> 

IR 

 
Circulatie- 
infrastructura 

drumuri; 

Nu produce efecte negative  - cresterea gradului de implicare a 
publicului in luarea deciziilor; 

!; + 
> 

? 
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Aspecte de 
mediu 

Domeniu de 
evaluare 

Efecte negative Efecte pozitive 

Descriere Evaluare Descriere Evaluare 

 

Fond construit si 

utilizarea 
terenurilor 

Nu produce efecte negative  - cresterea gradului de implicare a 

publicului in luarea deciziilor; 
intensificarea campaniilor de constientizare 

a populatiei privind respectul fata de 

mediu, valorile locale de patrimoniu; 

!; + 

> 
? 

 

Spatii plantate, 

agrement, perdele 

de protectie; 

Nu produce efecte negative  - cresterea gradului de implicare a 

publicului in luarea deciziilor; 

!; + 

> 

? 

 
Probleme de 

mediu 

Nu produce efecte negative  - cresterea gradului de implicare a 

publicului in luarea deciziilor; 

!; + 

>; ? 

 

Zone cu valoare 
de patrimoniu 

Nu produce efecte negative  - cresterea gradului de implicare a 
publicului in luarea deciziilor; 

- intensificarea campaniilor de informare a 
populatiei privind valorile de patrimoniu 

locale 

!; + 
> 

? 

 
Retele tehnico-
edilitare 

Nu produce efecte negative  - cresterea gradului de implicare a 
publicului in luarea deciziilor; 

!; + 
>; ? 
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6.2.2 Potentialele efecte asupra mediului datorită trupurilor izolate  
 

Trupurile izolate comunei Șercaia sunt: 
Șercaia  

Trupul 1.2 Statiunea de cercetare    - se mentine neschimbat                            33,00 ha 
Trup 1.3 (fost Trup 1.4 SC Europig) - se mareste cu 3,75 ha de la 15,0 ha la      18,75 ha  
Trup 1.4 (fost trup 1.5 Statie ep. Europig)- se mentine neschimbat                      2,80 ha 
Trup 1.5 (fost trup 1.6 Ferma palmipede) - se mentine neschimbat                      4,20 ha 
Trup 1.6 (fost trup 1.7 Balastiera)            - se mentine neschimbat                      2,00 ha 
Trupuri noi 
Trup 1.7   (Captare apa noua)              -                                                           1,20 ha  
Trup 1.8   (Zona locuinte, PUZ aprobat)                                                             4,00 ha 
Trup 1.9   (Ferma nurci, PUZ aprobat)                                                              10,20 ha 
Trup 1.10 (Statie de epurare noua)                                                                    0,02 ha 

  Trup 1.11 (Exploatatie agricola –Gontea)                                                          16,32 ha 
                                        

 
 
Vad 

   Trupul 2.2 (Poiana narciselor                     - se mareste cu 8,16 ha de la 10 ha la 18,16 ha                                   
   Trupul 2.3 (Canton ocol silvic)                   -  se mentine neschimbat                     0,30 ha 

            Trupuri noi 
            Trup 2.4 (locuinta izolata)                                                                                 0,78 ha 

    Trup 2.5 (Maternitate scroafe)                                                                         39,31 ha 
                                                

Hălmeag 
Nu sunt prevăzute trupuri izolate.  
 

 
 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

227 

 

 
 

  
 
Așa cum se poate vedea in tabelul de mai sus pentru toate trupurile izolate s-au stabilit functiuni si 
destinatia acestora. Zonele functionale au fost determinate in functie de activitatile dominante 
aferente suprafetelor respective de teren. 
Prin  reglementarile aduse de PUG creste zona de locuinte cu dotari complementare, incluzand 
structurile turistice deja construite raspandite in teritoriu. 
 
Șercaia 
Trupurile izolate aferente localitatii Sercaia nu se suprapun peste arii naturale protejate. Cea mai 
apropiata arie naturala protejata este  ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est la aproximativ 1 km. Zonele 
propuse pentru introducere in intravilan sunt zone antropizate si preponderant agricole neexistand 
habitate sau specii de interes comunitar.  
 
Vad 
Trupurile izolate aferente localitatii Vad nu se suprapun peste arii naturale protejate. Cea mai 
apropiata arie naturala protejata este  ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului la o 
distanță de 2,7 km față de limita intravilanului propus a satului Vad.  
În imediata vecinătate a sitului ROSCI0205 sunt situate 2 trupuri de intravilan existent, respectiv 
trupul 2.3. – intravilan existent cu funcțiunea de locuință (0,3ha) situat chiar pe limita sitului și trupul 
2.2. – intravilan existent cu funcțiunea de spații verzi pentru agrement și sport sau caracter tematic 
(10,33ha) situat la o distanță între cca. 15m (cel mai apropiat punct) și cca. 150m (cel mai 
depărtat).  
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Trupul 2.2 se extinde cu suprafața de 14,48ha perimetral limitei de intravilan existent pe laturile din 
partea de nord, est și sud ale trupului de intravilan existent, rezultând astfel un trup de intravilan 
propus cu suprafața totală de 24,81ha care pe o distanță de cca. 200m limita intravilanului propus 
este aproape tangenta cu limita sitului (distanță de cca. 5m). Zonele propuse pentru introducere in 
intravilan sunt zone antropizate si preponderant agricole neexistand habitate sau specii de interes 
comunitar. Functiunea propusa pentru trupurile de intravilan invecinate cu aria naturala protejata 
amintita mai sus este de sport si agreement. 
 
Niciunul din cele două trupuri de mai sus nu se suprapune cu situl Situl ROSCI 0205 - Poienile cu 
narcise de la Dumbrava Vadului. 
 
Hălmeag 
Prin PUG se propune extinderea intravilanului existent în partea de nord al satului Hălmeag trup 3.1 
cu suprafața de 3,92 ha, cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare și terenuri agricole în 
intravilan.  
Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 0099 – Podișul Hârtibaciului pe suprafața de 
3,92ha. 
 
Precizăm că în situația existentă, în partea de nord-est și nord-vest a satului Hălmeag erau situate 
trupurile 3.2 (saivan) 3.3 (statia de epurare veche), trupuri care pentru varianta prezentă a PUG-
ului s-au scos din intravilan. 
 
Estimarea impactului potenţial al planului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată 
de interes comunitar se regăsește la punctul 4.6.3.3.  
În ceea ce privește exinderea intravilanului în satul Hălmeag cu 3,92 ha, precizăm că reducerea 
suprafetei ariei de protecție avifaunistică ROSPA0099 este mică in raport cu suprafata totala a 
sitului. 
Prin ocuparea terenurilor cu diferite obiective,  reducerea suprafeţei sitului Natura 2000  este 
nesemnificativă – 0,0016 %,  se manifestă pe terenuri antropizate şi nu conduce la modificarea 
statutului de conservare iniţial într-unul mai puţin favorabil.  
 
Integritatea ariei de interes comunitar ROSCI0303  nu va fi afectată de proiect; nu se vor 
folosi/extrage resurse de nici un fel din sit, habitatele forestiere, habitatele de pajiști de interes 
comunitar, rețeaua hidrografica, coridoarele ecologice sau peisajul nu vor fi influenţate negativ de 
realizarea planului “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia”.  
Prin Regulamentul Local de Urbanism al comunei Șercaia se propun masuri si recomandari de 
dezvoltare pentru zonele din intravilanul și extravilanul comunei în acord cu prevederile Planurilor 
de management ale ariilor protejate, astfel încât sa se respecte obiectivele de conservare ale 
siturilor Natura 2000 și să se minimizeze/ elimine vulnerabilitatile ariilor protejate in zona de 
implementare a proiectului. 
 
Problemele de protecţie a mediului sunt complexe şi vizează toate sectoarele de activitate: 
economice, sociale şi politice. Rezolvarea acestor probleme reclamă participarea tuturor celor 
implicaţi în luarea deciziilor de mediu: autorităţi locale, instituţii publice, agenţi economici, dar şi a 
celor care sunt interesaţi în ocrotirea mediului: în primul rând populaţia şi reprezentanţii ei aleşi în 
diverse organisme, organizaţii neguvernamentale, etc.  
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Dezvoltarea socio-economică constituie factorul cu cel mai puternic impact asupra mediului natural 
fiind responsabil pentru poluarea aerului în zonele urbane şi limitrofe, a solului, precum şi a apelor 
de suprafaţă şi a celor freatice. 
Managementul necorespunzaor al deseurilor municipale afectează în mod negativ mediul 
înconjurător, având ca efect poluarea acestuia din cauza lipsei sau stării precare a infrastructurii . 
Schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor în suprafată de 3,92 ha propuse pentru introducere 
în intravilan in satul Hălmeag va avea un impact negativ ireversibil asupra populațiilor de plante și 
animale. Zona propusă pentru introducere in intravilan este o zonă antropizată si preponderant 
agricolă,  neexistand habitate sau specii de interes comunitar, intensitatea impactului fiind redusa. 
 
Efectele implementarii PUG asupra factorilor de mediu pot sa apara atat pe perioada de executie a 
lucrarilor, cat si  in timpul exploatarii investitiilor. 
Prima faza va exercita efecte negative asupra aerului in special prin emisii de pulberi, gaze de 
esapament, vibratii si zgomot. Realizarea/dezinvestirea constructiilor va insemna aparitia si 
dezvoltarea de santiere care vor functiona practic pe toata durata existentei lucrarilor proiectate. Ca 
in orice santier, activitatile principale vor fi efecuate cu echipamente/utilaje diverse, de la mici 
dimensiuni pana la excavatoare, buldozere, screpere, camioane etc. Toate aceste utilaje vor genera 
gaze de esapament continand poluanti pentru calitatea aerului –CO2, SO2, COV-uri, suspensii de 
funingine iar prin circulatia lor pe drumuri de santier vor ridica in aer pulberi sedimentabile – praf 
(forme de impact direct temporar). Acesti poluanti pot influenta negativ plantele din zona prin 
depunere pe frunze, reducerea luminozitatii si a radiatiei solare, ceea ce va determina scaderea 
proceselor de fotosinteza (impact indirect temporar). Desi probabil de intensitate semnificativa pe 
amplasament si in imediata sa vecinatate, aceste efecte sunt limitate in spatiu datorita localizarii 
clare a activitatilor – pe de o parte – si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu 
departe de locul generarii. 
Emisiile provenite din activitatile specifice de constructie au urmatoarele caracteristici comune:  
 - sunt emisii la nivelul solului, nedirijate 
 - au impact preponderent local (nu afecteaza localitatile limitrofe amplasamentelor) 
 - sunt temporare (dureaza pana la terminarea lucrarilor). 
Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor datorita 
expunerii mai indelungate. 
Populatia existenta din zona locuita este expusa perioade limitate de timp, efectele avand caracter 
de disconfort. 
 
In perioada de constructie/dezinvestire propriu-zisa activitatile de decopertare a solului si/sau 
schimbarea destinatiei terenului vor constitui sursa principala de afectare a calitatii solului.  
De asemenea, pot aparea evenimente de poluare accidentala, cum ar fi scurgerile accidentale de 
combustibili si uleiuri pe sol de la utilajele si mijloacele auto angrenate in activitatile specifice de 
constructie. 
Sursele accidentale de poluare pot apare ca urmare a avariilor de mica sau mare amploare, cu 
deversari de lichide pe sol (scurgeri datorate neetanseitatilor, deversari din mijloace de transport 
auto). Astfel, ca urmare a lucrarilor preconizate a se executa conform planificarii durabile, in cazuri 
accidentale poate avea loc poluarea solului cu produse petroliere. 
 
Pentru perioada de exploatare a propunerilor de dezvoltarea durabila a comunei, efectele principale 
pe termen mediu si lung vor fi estimate si incadrate in limitele impuse conform normativelor in 
vigoare, pentru fiecare factor de mediu. 
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Investitiile propuse a fi realizate prin PUG sunt cu impact potential asupra mediului, în întelesul dat 
de Ordinul 863/2002.  Acestea trebuie sa fie însotite de studii de evaluare a impactului asupra 
mediului. Evaluarile de impact se vor întocmi în conformitate cu cerintele legislatiei nationale în 
vigoare si vor putea permite identificarea:  
• Efectelor potentiale asupra mediului în aria de proiect; 
• Celor mai bune tehnici si solutii disponibile pentru activitatile propuse; 
• Setului de masuri necesar prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative asupra 

mediului generat de investitie; 
• Setului de masuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a realizarii investitiei. 
La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din 
punct de vedere al protectiei mediului (acolo unde este necesar, în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu cu 
modificările șicompletările ulterioare), în cadrul careia exista de asemenea posibilitatea 
suplimentara a identificarii eventualelor aspecte de impact si a conformarii cu prevederile legislatiei 
de mediu. 
 
Mamiferele mari care se pot regăsi în trecere pe amplasament vor ocoli zona de influență a 
proiectului și se estimează că activitățile antropice din zona afectată de obiectivele propuse nu vor 
avea un impact semnificativ asupra acestora. 
În ceea ce privește avifauna, impactul generat activitățile antropice este nesemnificativ pe de-o 
parte datorită mobilității ridicate a speciilor, iar pe de altă parte datorită urbanizării zonei și a 
pășunatului – activități care se desfășoară actualmente în zonă. Extinderea intravilanului cu 3,92 ha 
nu va conduce la pierderea habitatelor de cuibărit și hrănire ale speciilor de interes comunitar 
pentru care a fost declarat ROSPA0099. 
 
Referitor la populație și sănătate umana se evidențiază efectele pozitive ale obiectivelor propuse 
prin PUG asupra calității vieții: extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, 
bransarea/racordarea întregii populații la sistemele nou create, reducerea poluării apelor, instituirea 
zonelor de protecție în jurul obiectivelor SEVESO, plantarea perdelelor de protecție de-a lungul 
căilor de comunicație și modernizarea/ reabilitarea acestora, reducerea șomajului prin crearea de 
facilități pentru dezvoltarea mediului de afaceri, amenajarea zonelor de agrement și a spațiilor verzi. 
 
Analizând planul din perspectiva situatiei existente, nereglementate, in raport cu obiectivele 
strategice de dezvoltare durabila actuale si viitoare,  sunt evidente efectele pozitive ale PUG-ului pe 
termen mediu si lung. 

 

6.3 RELATIILE DINTRE ACESTI FACTORI 

 
In ceea ce priveste sanatatea populatiei nu se prognozeaza efecte secundare directe.  Dezvoltarea 
in teritoriu a echiparii edilitare are scopul imbunatatirii conditiilor de viata a populatiei pe termen 
mediu si lung. Finalizarea retelelor de canalizare se va realiza in concordanta cu alimentarea cu apa 
in vederea deservirii intregii comune Șercaia, respectiv noilor zone rezidentiale. Statia de epurare in 
uz se afla in satul Șercaia face parte din sistemul de alimentare cu apă și evacuare ape uzate 
aferent satului Șercaia, pentru care s-a emis Autorizația de gospodărire a apelor nr. 48/29.06.2018. 
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Stația de epurare din satul Hălmeag a fost finalizata în decembrie 2019, actualmente fiind în curs 
de autorizare. 
Extinderile de rețele de canalizare din satele Șercaia și Vad, actualmente în execuție, vor colecta 
apele uzate și le vor transporta în vederea tratării în stația de epurare existenta în satul Șercaia, 
care a fost dimensionată în acest scop. 
 
In cazul descarcarii de ape uzate neepurate, datorita unor eventuale defectiuni la statia de epurare, 
efectele directe asupra apei si cele indirecte asupra solului depind de marimea debitului natural in 
emisar in timpul poluarii accidentale si de durata perioadei de timp in care se produce descarcarea 
apelor uzate. PUG prevede imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de epurare a apelor  uzate la 
nivel de comună, reducand riscul descarcarii de ape uzate neepurate si, in mod similar, nu vor 
apare efectele necorespunzatoare.  
Intre factorii de mediu ape subterane, sol si subsol exista o relatie stransa, afectarea unuia se face 
indirect prin intermediul celuilalt si invers. Prin specificul activitatilor propuse prin proiect se 
prognozeaza ca nu va fi afectata semnificativ geologia subsolului. Actualmente exista o zonă de 
protecție instituita în jurul gospodăriei de apă din satul Șercaia, respectiv satul Hălmeag. 
Pentru alimentarea cu apă a satului Vad se va realiza o extindere a gospodăriei de apă din satul 
Șercaia, pentru care se vor institui zonele de protectie sanitara in jurul surselor de alimentare cu 
apa si a obiectivelor care intra sub incidenta prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii 119/2014. 
 
Depozitele de deseuri menajere neconforme existente la nivelul localitatii: Capu satului, Peste lac, 
La Derobes, Pe lac și La Corturari au sistat activitatea de depozitare in 2009 conform termenului de 
sistare stabilit prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor).  
Pentru compostarea deșeurilor agricole și din zootehnie în satul Şercaia s-a construit o platformă 
de depozitare și gospodărire a deșeurilor vegetale și a gunoiului de grajd, finanțată prin Banca 
Mondială. 
Pentru îndeplinirea tintelor si obiectivelor stabilite in legislatia specifica privind deșeurile municipale 

UAT Șercaia a implementat un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale începând cu 

anul 2008, prin realizarea unui proiect de gestionare a deșeurilor menajere finanțat prin programul 
PHARE.  
Scopul proiectul a fost dezvoltarea colectării selective și recuperarea unor cantități mici de materiale 
reciclabile. Proiectul va fi integrat în sistemul județean de gestionare a deșeurilor în perioada 2014-
2020, în special în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de colectare.  
 
Sistemul actual de management integrat al deșeurilor la nivelul comunie constă, în principal din 
prevenirea generării de deșeuri (promovarea compostării individuale; creșterea gradului de 
conștientizare a populației – acțiuni specifice prin școli etc), colectarea, transportul și eliminarea 
deșeurilor municipale, tratarea deșeurilor agricole. 
Colectarea deșeurilor se face la sursă, selectiv, pe două fracții: biodegradabile și reciclabile. 
 
Până în iunie 2019 colectarea deșeurilor s-a făcut printr-un operator specializat, Serviciul Local de 
Salubrizare Şercaia, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al 
comunei Șercaia, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de 
salubrizare al comunei Șercaia. Serviciul a fost înființat prin HCL nr. 37/23.09.2018. Datorită faptului 
că serviciul nu a obținut licența de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale 
contractul a fost suspendat prin HCL nr. 30/2019. 
Actualmente serviciul este prestat de SC COMPREST SA în baza contractului de prestări servicii 
publice de salubrizare nr. 2709/17.05.2019. 
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Eliminarea deșeurilor se face la Depozitul Ecologic Zonal FIN-ECO, Săcele, jud.Brașov. Deșeurile 
reciclabile sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate. 
La nivelul comunei se intenționează realizarea a încă două platforme pentru depozitarea deșeurilor 
vegetale și din zootehnie în satele Hălmeag și Vad, s-a identificat un teren pentru depozitarea 

deșeurilor din construcții și demolari în imediata vecinătate a actualei platforme pentru depozitarea 

și gospodărirea deșeurilor vegetale și a gunoiului de grajd din satul Șercaia, precum și licențierea 
operatorului propriu. 

 
Efectele ce decurg din aceasta se reflecta in imbunatatirea/ameliorarea calitatii mai multor factori 
de mediu, pe termen mediu si lung: ape/ape subterane, sol/utilizarea terenurilor, turism, populatie, 
valorile de patrimoniu, etc.  
 
Implementarea planului, prin raportarea la nivel de localitate, va avea efecte semnificative directe, 
pozitive, asupra tuturor factorilor de mediu, si în consecinta, este de asteptat ca relatiile dintre 
acestia sa aiba efecte secundare de asemenea pozitive, fie concomitent, fie consecutiv celor 
prognozate. De asemenea, implementarea planului va permite atingerea obiectivelor privind 
dezvoltarea durabila.  
 
Pentru PUG-ul evaluat, exista efecte negative identificate dar care nu se asociaza in efecte negative 
cumulative. În schimb, influentele pozitive, care privesc practic întreg spectrul de mediu, vor avea, 
fiecare în parte efecte cumulative pozitive pe termen lung. 
 
La nivelul comunei Șercaia, implementarea planului va avea efecte semnificative directe, exclusiv 
pozitive, asupra tuturor factorilor de mediu, si în consecinta, este de asteptat ca interferenta 
efectelor sa aiba consecinte de asemenea pozitive, atât concomitent, cât si prin acumulare în timp. 
 
Efectele pe termen scurt se refera la impactul vizual, disconfortul creat de zgomot/ vibratii, emisii 
de noxe, pulberi, trafic greu ca urmare a realizarii de diferite constructii/dezinvestiri in cadrul 
localitatii.   
Efectele pe termen lung se raporteaza la perioada de functionare a investitiilor. Punerea in 
functiune a diferitelor obiective investitionale se va realiza numai dupa obtinerea tutuor 
autorizatiilor de functionare si implicit a autorizatiei de mediu, care va stabili individual limitele de 
emisie in mediu a poluantilor specifici activitatii.  
 
Scoaterea din folosinta agricola a terenurilor nou intrate in intravilan pentru realizarea diverselor 
constructii care sa deserveasca locuirea și activitatile economice este un proces definitiv. Aceste 
suprafete nu perturba la nivel de localitate echilibrul dintre intravilan si extravilan. Totodata 
trupurile  care se extind, sau cele nou intrate in intravilan  sunt suprafete restrictionate conform 
Planurilor de management ale ariilor protejate  si de care s-a tinut cont in elaborarea 
Regulamentului Local de Urbanism.  
Scoaterea din folosinta actuala a terenurilor se va face treptat, astfel ca impactul generat va avea o 
amploare moderata, localizata la suprafete de dimensiuni reduse. 
Sistematizarea traficului in localitate si propunerile de modernizare a retelei de transport vor induce 
beneficii asupra calitatii aerului, a scaderii nivelului de zgomot in zonele locuite. De asemenea,  
vibratiille generate de trafic, se vor reduce prin interdictii de acces autovehicule in zone protejate, 
cu obiective culturale si de patrimoniu. Se pune un accent deosebit pe amenajarea/realizarea 
parcarilor pe teritoriul intregii localitati, cu precadere in zonele de campare si belvedere. 
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Amenajarea spatiilor publice si a zonelor verzi, amenajarea si semnalizarea traseelor turistice, 
crearea de perdele de protectie in jurul activitatilor poluatoare reprezinta de asemenea obiective 
care duc la efecte pozitive pe termen lung. 
Dezvoltarea turismului  se doreste a se gandi in conditii ecologice, cu respect fata de natura si fata 
de oameni in general. Prin RLU sunt cerinte clare de dezvoltare. 
Prin Planul urbanistic general al comunei Sercaia s-au prevazut extinderi ale intravilanului cu 
suprafața de 2,92ha, funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare și terenuri agricole în 
intravilan. Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 0099 – Podișul Hârtibaciului. 
 
Pentru zona de locuinte individuale propunerile sunt urmatoarele: 
Utilizari si interventii admise 
Se admite dezvoltarea de locuinte individuale cu regim redus de inaltime. 
Se admit urmatoarele tipuri de interventii: 
Reabilitari ale locuintelor existente, prin care se inteleg: operatiuni de inlocuire a invelitorilor, 
tamplariilor si echipamentelor tehnice, reabilitarea termica a cladirilor existente 
Utilizari si interventii admise cu conditionari 
Se admite Introducerea de functiuni complementare locuirii, enumerate la anexa 1, cu 
urmatoarele conditii:  

• respectarea prevederilor codului civil 

• respectarea prezentului regulament 

• asigurarea accesului mijloacelor de interventie acolo unde este cazul 

• suprafata utila odupata de acestea sa nu depaseasca 75 mp 

• sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala vecinilor 

• activitatea sa se desfasoare numai in interiorul cladirii 

• sa se asigure minim 2 locuri de parcare in interiorul parcelei pentru vizitatori 
ocazionali  

• sa genereze un flux de trafic redus – mediu. 

Se admite introducerea institutii si servicii publice complementare zonelor de locuinte prevazute 
in anexa 1 cu conditia asigurarii locurilor de parcare necesare, a acceselor corespunzatoare si a 
retragerilor fata de vecinatati. Regimul de inaltime, respectiv materialele utilizate vor respecta 
prevederile aferente subzonei functionale. Se va respecta necesarul de suprafata aferenta 
fiecarui tip de functiune. Ocuparea fiecarei parcele va fi reglementata prin Plan urbanistic de 
detaliu. Este interzisa realizarea de derogari de la prezentul articol prin documentatii de tip 
PUD.  
Extinderile locuintelor existente se vor realiza in limita respectarii POT si CUT definite in cadrul 
prezentului regulament si a normelor de conformare ale cladirilor. 
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea (in limita unui nivel, peste regimul 
existent al constructiei respective fara a depasi regimul de inaltime maxim admis in zona de 
locuinte prin prezentul regulament: P+2) cladirilor existente, cu respectarea conditiilor de 
amplasare, echipare si configurare (art.3) precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si 
utilizare a terenului (art. 4) prevazute de prezentul regulament. In cazul mansardarilor, 
suprafata nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafata nivelului curent 
(se va lua in calcul numai portiunea cu h liber > 1.40m Functionalizarea podurile existente si 
mansardarea se va realiza cu conditia asigurarii iluminarii prin ferestre in planul acoperisului si 
nu prin adaugarea de lucarne. 
Se admite construirea de corpuri noi de cladire alaturi de cele existente pe parcela, cu conditia 
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respectarii prevederilor codului civil, ale prezentului regulament si asigurarii accesului 
mijloacelor de interventie acolo unde este cazul. 
Interventiile asupra monumentelor istorice si in zona de protectie a acestora se vor face cu 
respectarea prevederilor articolului 12 al prezentului regulament si doar in baza unor proiecte 
avizate de catre Comisia Monumentelor Istorice. 
Pentru zona de locuinte si terenuri arabile, atat existente, cat si propuse in extinderea 
intravilanului, suprapuse peste ROSCI 0303 Hartibaciu Sud-Est, pe langa regulile stabilite de 
prezentul regulament, se impune respectarea masurilor Planului de management al sitului, 
respectiv: 
- Conștientizarea proprietarilor de clădiri cu adăposturi de lilieci sau cuiburi de barză 
- Promovarea și implementarea ghidului de renovare a clădirilor elaborat de specialiștii pe specii 
de lilieci 
- autorizarea exscutarii lucrarilor de constructii in zonele mentionate mai sus, se va face 
obligatoriu, cu avizul custodelui ariei naturale protejate si Agentia pentru Protectia Mediului 
Brasov. 
 
Efectele majore prognozabile ca urmare a implementarii planului „Reactualizarea Planului Urbanistic 
General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” vor fi exclusiv pozitive ca 
urmare a zonificarii functionale a comunei Șercaia, precum si a perimetrelor insulare delimitate ca 
trupuri ale comunei. 
Având în vedere faptul ca prin implementarea planului emisiile de poluanti se vor reduce, este de 
asteptat ca efectele asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii umane sa fie pozitive.  
 
In consecinta implementarea “Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local 
de Urbanism al comunei Șercaia”, prin efectele pozitive pe care le determina la nivelul comunei, 
contribuie la cresterea calitatii vietii, la protejarea mediului şi la atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabila. 

VII. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, 
INCLUSIV ASUPRA SANATATII ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERA 
 
Judetul Brașov este situat în partea centrală a ţării, în zona de sud-est a Transilvaniei, pe cursul 
mijlociu al Oltului, în interiorul arcului carpatic, jocupând din punct de vedere fizicogeografic, 
cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş. Se invecineaza cu alte 8 judeţe: Argeş, 
Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş.  
Comuna Șercaia, pentru care este evaluat planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia”, este situată pe drumul national DN1 (E68), 
intre Brasov si Sibiu, la circa 14 kilometri, spre est de municipiul Fagaras si la circa 56 de kilometri, 
spre vest de municipiul Brasov. 
Prin implementarea planului, a propunerilor de dezvoltare prevazute, nu pot sa intervina efecte 
asupra mediului în context transfrontiera. 
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VIII. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI 
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT 
ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PUG 
 
Planul urbanistic general al comunei Șercaia impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism cuprinde 
norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri, atat in 
intravilan cat si in extravilan, in limitele unitatii administrativ-teritoriale Șercaia. Se excepteaza 
constructiile si amenajarile cu caracter militar si special, care se autorizeaza si se executa in 
conditiile stabilite de lege. 
Activitatea de construire in cadrul comunei Șercaia, se va desfasura: 

• pe terenuri libere; 
• prin restructurarea fondului existent degradat fizic sau moral; 
• prin renovarea fondului construit existent; 
• prin schimbarea de destinatie . 

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii 
conctructiilor conform zonificarii si utilizarii teritoriului administrativ. 
Certificatele de Urbanism eliberate vor contine prevederile  RLU si vor urmari implementarea 
acestora in proiectele de investitii propuse. 
 
Pana la data elaborarii prezentului raport de mediu, se mentioneaza ca au fost emise avize 
favorabile pentru planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de 
Urbanism al localitatii comunei Șercaia”,  de la urmatoarele institutii: TRANGAZ, , SDEE Transilvania 
Sud, ANIF, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brașov exista Proces Verbal de constatate pe 
teren nr.3441/24.10.2018. 
 
Avizele favorabile obtinute intaresc faptul ca propunerile de dezvoltare din PUG si normele de 
aplicare stabilite in RLU sunt conforme cu legislatia specifica domeniului de activitate al autoritatii 
competente. 
 
Referitor la sanatatea populatiei, normele RLU de amplasare a constructiilor, a functiunilor acestora 
conform zonificarii, s-a realizat in baza prevederilor Ordinului Ministrului  Sanatatii nr. 119/2014 
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.  
 
Referitor la biodiversitate, conservarea habitatelor si speciilor de flora si fauna salbatica, avizul 
favorabil obtinut din partea ANANP sustine faptul ca sunt incluse in Planul de Urbanism General si in 
Regulamentul Local de Urbanism al comunei Șecaia toate cerintele restrictive conform Planurilor de 
Management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0205, ROSCI0132, ROSCI0303 si ROSPA0099, aprobat 
prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1121/16.06.2016. 
Planurile de management ale ariilor protejate prevad: 

- Eliberarea de avize de către administrație/custozi pentru executarea de lucrări și 
desfăşurarea de activităţi care pot avea impact negativ asupra mediului, în cuprinsul 
parcului și în zona adiacentă, se face numai în baza aprobarii Custozilor/Administratiei. 

- Pe teritoriul ariilor protejate vizate și în vecinătatea acestuia se interzice desfăşurarea 
de activităţi care generează un impact negativ asupra mediului. Autorizarea 
activităţilor, planurilor şi proiectelor se face cu avizul administrației/custozilor. 
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Pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSCI0205, ROSCI0303 și ROSPA0099, construcţiile vor respecta 
tradiţiile arhitectonice locale. Construcţiile din extravilan se vor autoriza in conformitate cu legislatia 
in vigoare si obligatoriu cu obtinerea avizului administratorului ariei naturale protejate respective si 
a Agentiei pentru protectia mediului Brasov. 
Obligativitatea noilor construcţii (intravilan/extravilan) este să fie prevăzute cu microstaţie biologică 
de epurare, daca nu se pot racorda la canalizarea existentă.  
Modificările aduse planurilor de urbanism existente, vor fi însoţite de studii de impact, cu accent 
deosebit asupra ariilor protejate care se avizează de către autoritățile de reglementare.  
 
Conform RLU pentru zonele cu valoare preisagera si zone naturale protejate, sunt interzise orice fel 
de constructii si amenajari care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de 
protectie precum si a zonelor peisagistice cu valoare deosebita, mai ales in cazul cand constructiile 
propuse au o volumetrie si un aspect arhitectural ce depreciaza valoarea peisajului. Interdictia se 
poate stabili in urma evaluării impactului asupra mediului, in conformitate cu prevederile OUG 
195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si completari prin Legea 265/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Suprafata intravilanului se va modifica in urma amplasarii unor obiective economice, extinderi ale 
zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publica. Prin RLU au fost propuse masuri 
de reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din intravilan sub forma zonificarii functionale. 
 
Fata de masurile stabilite prin propunerile de dezvoltare aferente Planului de Urbanism General si 
Regulamantul Local de Urbanism al comunei Șercaia, se propune amenajarea unui spatiu pentru 
stocare temporara a deseurilor din constructii si demolari la nivelul satului Șercaia, în vecinătatea 
platformei de depozitare a deșeurilor vegetale și din zootehnie.  
In conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, autorităţile administraţiei 
publice locale au obligatia “să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice 
naturale.” 
Propunerile de dezvoltare prevazute de PUG si normele de aplicare a acestuia contine o serie de 
actiuni care se constituie in masuri de prevenire, reducere si compensare a efectelor adverse 
asupra mediului ale activitatii urbanistice in general, care sintetic se prezinta astfel: 

- Aspect de mediu aer/trafic: 
o Modernizarea/extinderea infrastructurii de drumuri/poduri locale; 
o Amenajare/ modernizare parcari, inclusiv parcari noi; 
o Realizarea pistelor pentru bicilisti; 
o Inlocuirea combustibilului solid/lichid utilizat actual cu gaz metan; introducerea 

sistemului centralizat de alimentare cu gaze în satul Hălmeag; utilizarea soluţiilor 
neconvenționale de producerea energiei termice sau electrice (energie eoliană, 
solară, pompe de căldură etc) 

o Termoizolarea locuințelor 
o Reabilitarea spațiilor verzi 
o Instituirea zonelor de protecție în jurul obiectivelor SEVESO 
o Realizarea plantațiilor verzi de-a lungul căilor de comunicație 
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- Aspect de mediu apa: 
o Realizarea /extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satele Vad și Șercaia și 

asigurarea calitățiib apei destinată consumului uman la nivelul întregii comune; 
o Realizarea/extindere retelelor de canalizare în satele Vad și Șercaia și racordarea 

populației în procent de 100%; dezafectarea foselor septice; realizarea de ministații 
de epurare pentru zonele fără acces la canalizare 

o Instituirea zonelor de protectie sanitara si perimetrul de protectie in jurul  lucrarilor 
de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila a satului 
Vad: foraje, tratarea apei, rezervor compensare; 

o Reducerea riscurilor de inundatii prin lucrări de protecție împotriva inundațiilor la 
nivel local: regularizari/decolmatari/aparari de mal pentru raurile Șercaia/Șinca și Olt. 

o creşterea gradului de conştientizare privind riscul de inundaţii în rândul populaţiei 
expuse, măsuri adecvate înainte şi după producerea acestora, încheierea de 
contracte de asigurare și altele asemenea; 

o igienizarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată de deseuri din construcții și 
demolari; 

o igienizarea albiilor cursurilor de apa 
o monitorizarea resurselor de apă potabilă avand în vedere poluarea cu nitriti a pânzei 

de apă freatica și înștiințarea populației asupra existenței pericolului de contaminare 
a fântânilor. 
 

- Aspect de mediu sol/utilizarea terenurilor: 
o Reducerea riscurilor naturale: inundații; 
o Realizarea/extindere retelelor de canalizare în satele Vad și Șercaia și racordarea 

populației în procent de 100%; dezafectarea foselor septice; realizarea de ministații 
de epurare pentru zonele fără acces la canalizare 

o Igienizarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată de deseuri din construcții și 
demolari; managementul deșeurilor din construcții și demolări: depozitarea în 
vecinătatea actualei platforme de depozitare a deșeurilor din agricultură din satul 
Șercaia și achizitionarea unui concasor pentru reutilizarea acestora la reabilitarea 
drumurilor. 

o Dezafectarea foselor și eliminarea scurgerilor de ape uzate neepurate 
o Exinderea sistemului de gestionare a deșeurilor din agricultură prin construirea a încă 

două platforme pentru depozitarea deseurilor vegetale și din zootehnie;  
o Corelarea PUG cu Planurile de urgenţă ale societăţilor încadrate pe Directiva SEVESO 

si Instituirea zonelor de protectie in jurul acestor obiective 
o Introducerea cerintelor Planului de management al ariilor naturale protejate 

ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 
Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun 
și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, 
ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală 
"Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația "Canionul Mihăileni", 
"Rezervația de stejar pufos" - sat Criș privind utilizatile terenurilor apartinatoare 
ariilor protejate. 
 

- Aspect de mediu biodiversitate: 
o Extinderea intravilanului localitatii Hălmeag pe teritoriul ROSPA 0099 pe o suprafata 

de 3,92 ha terenuri antropizate cu propunerea de schimbare a categoriei de folosință 
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cu funcţiunea de locuințe și funcțiuni complementare și terenuri agricole în 
intravilan.;  

o Reglementarea activitatilor in intravilanul si extravilanul localitatii Hălmeag pe baza 
cerintelor Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul 
Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și 
stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul 
Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, 
ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală "Stejarii seculari de la Breite 
municipiul Sighișoara", Rezervația "Canionul Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - 
sat Criș.  

o Implementarea măsurilor prevăzute în RLU de reducerea a impactului asupra 
biodiversității  la nivelul ariilor protejate ROSCI0205, ROSCI0132, ROSCI0303 și 
ROSPA0099 . 

 
- Aspect de mediu populatie/sanatatea umana: 

o Includerea in normele de aplicarea a PUG a cerintelor Ordinului MS 119/2014; 
o Modernizarea/asigurarea utilitatilor necesare cresterii nivelului de trai al locuitorilor; 
o Restrictii privind extinderea urbana in zonele de risc pentru populatie; 
o Introducerea/extinderea infrastucturii edilitare (alimentare cu apă și canalizare). 
o Asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de 

asistenţă socială 
o Modernizarea și dotarea unităților de învățământ 
o Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
o Instituirea zonelor de protectie in jurul obiectivelor SEVESO 
o Facilități pentru dezvoltarea mediului de afaceri in vederea ocupării forței de muncă 

și menținerii unui ivel scăzut al șomajului 
o Reabilitarea spațiilor verzi și modernizarea facilităților de agrement 

 
- Aspect de mediu managementul deseurilor: 

o Adaptarea sistemului actual de gestionare cu unul conform corespunzator cerintelor 
Sistemului Integrat de Management al Deseurilor la nivel de judet; 

o Asigurarea dotarilor/echipamentele necesare gestionarii optime a deseurilor 
municipale deseuri in zonele de locuinte, parcari, de agrement etc; 

o Actiuni de ecologizare trasee turistice. 
o Igienizarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată de deseuri din construcții și 

demolari; managementul deșeurilor din construcții și demolări: depozitarea în 
vecinătatea actualei platforme de depozitare a deșeurilor din agricultură din satul 
Șercaia și achizitionarea unui concasor pentru reutilizarea acestora la reabilitarea 
drumurilor. 
 

 
- Aspect de mediu patrimoniu cultural si arhitectural/peisaj: 

o Introducerea perdelelor vegetale de protectie pentru zonele cu impact vizual: statiile 
de epurare din Șercaia și Hălmeag; 

o Refacerea spatiilor vegetale degradate ce au fost identificate la elaborarea PUG; 
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- Aspect de mediu turism/constientizarea populatiei: 
o Informari privind ariile protejate, speciile de plante si animale salbatice care fac 

obiectul unei protejari specifice si se afla pe teritoriula dministrativa al localitatii; 
o Informari privind activitatile turistice permise pe teritoriul siturilor Natura 2000: 

ROSCI0205, RISCI0303, RISCI0132, ROSPA0099, amenajarea/semnalizarea de 
trasee turistice, etc; 

Masurile propuse pentru a preveni reducere şi compensa efectele adverse asupra mediului, ca 
urmare a implementarii planului pentru aspectele de mediu relevante: 
 
Factor de mediu aer: 

- adoptarea de masuri de reducere a emisiilor de praf/pulberi in aerul atmosferic pe toata 
durata executarii lucrarilor de constructe/dezafectare; 

- utilizarea de echipamente/utilaje cu potential redus de poluare a aerului; 
- utilizarea energiei alternative si echipamente eficiente din punct de vedere energetic; 
- izolarea termica a cladirilor in consens cu cerintele arhitecturale locale, in scopul reducerii 

consumurilor de combustibili si reducerii poluariin aerului; 
- asigurarea masurilor/dotarilor necesare la realizarea lucrarilor de constructie/dezinvestire cu 

privire la izolarea fonica si vibratii. 
 
Factor de mediu apa: 

- dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa in corelare cu dezvoltarea 
sistemelor centralizate de canalizare; bransarea la sistemul de apa potabila se va face dupa 
punerea in functiune a sistemului de canalizare; 

- incadrarea  indicatorilor de calitate a tuturor evacuarilor de apa uzata in limitele prevazute 
de legislatie, respectiv NTPA001 pentru evacuari in receptori naturali si NTPA002 pentru 
evacuari in sistemul de canalizare oraseneasca; 

- la emiterea certificatelor de urbanism privind realizarea constructiilor se va  tine cont de 
utilizarile permise in zona obiectivului investitional prin PUG si RLU; 

- in timpul lucarilor de constructie titularii constructiilor/dezinvestirilor vor lua toate masurile 
necesare in vederea prevenirii/reducerii poluarilor accidentale  a apelor; 

- solicitarea/obtinerea avizului/autorizatiei de gospodariere a apelor pentru evacuarule in 
receptor naturali; 

- solicitarea/obtinerea avizului de gospodariere a apelor pentru lucrarile care se desfasoara in 
albia/malurile raurilor sau care au legatura cu apele de suprafata/adancime de pe raza UAT 
comuna Șercaia; 

- se va interzice depozitarea materialelor de constructie/ a deseurilor de orice fel in albiile 
raurilor si pe malurile cursurilor de ape din localitate; 

 
Factor de mediu sol:  

- in timpul lucarilor de constructie titularii constructiilor/dezinvestirilor vor lua masurile 
necesare in vederea prevenirii/reducerii poluarilor accidentale a factorului de mediu sol; 

- utilizarea de echipamente/utilaje cu potential redus de poluare a solului; 
- gestionarea rationala a pamantului rezultat din constructii; se vor evita pierderile de pamant 

excavat; 
- utilizarea rationala a ingrasamintelor, a pesticidelor; 
- utilizarea namolului de la statiile de epurare Șercaia și Hălmeag ca ingrasamant se va face 

cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului si pe baza de studii agrochimice; 
- se va interzice depozitarea deseurilor de orice fel in zone nepermise; 
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- se va interzice introducerea in sol de substante/deseuri poluante; 
- la alegerea amplasamentului se va tine cont de legislatia privind controlul pericolelor de 

accident major in care sunt implicate substante periculoase, Legea 59/2016. 
 
Biodiversitate: 

- toate activitatile care se desfasoara in UAT Șercaia, in vecinatatea sau in interiorul ariilor 
protejate trebuie sa respecte prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum si prevederile 
Planului de Management a ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, 
ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul 
Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul 
Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, 
Rezervația Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara", Rezervația 
"Canionul Mihăileni", "Rezervația de stejar pufos" - sat Criș, respectiv al sitului Natura 2000 
ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului și Rezervației naturale Poienile cu 
narcise din Dumbrava Vadului; 

- solicitarea avizelor/acordurilor necesare pentru aplicarea de insecticide/alte susbstante cu 
rol in deratizare/dezinsectie/dezinfectie; 

- refacerea suprafetelor verzi/ afectate de lucrarile de constructie/dezinvestire; 
- utilizarea de specii de plante care se adapteaza conditiilor locale si care nu creaza  

 
Managementul deseurilor: 

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana şi fara 
a dauna mediului, in special: 

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora; 
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

- autoritatile administraţiei publice locale au obligaţia sa asigure colectarea separată pentru 
cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.  

- in vederea stimulării colectării separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice 
locale aplică ca instrument economic "plăteşte pentru cât arunci", acolo unde este posibil 
din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, realizat in baza următoarelor 
criterii: 

    a) cantitatea de deşeuri generată; 
    b) tipuri de deşeuri generate; 
    c) volumul recipientului; 
    d) frecvenţa de preluare a deşeurilor. 

- producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligaţi să atingă, 
până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor 
cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere 
sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare 
deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală. 

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au 
obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, 
până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 din Legea 211/2011 privind regimul 
deseurilor, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui 
alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite 
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din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite 
la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. 

 
Patrimoniu cultural si arhirectural/peisaj: 

- incadrarea aspectului noilor constructii in peisajul ansamblurilor arhitecturale existente; 
- luarea tuturor masurilor necesare de protejare a obiectivelor de patrimoniu aflate in 

vecinatatea altor constructii/obiective la care se executa lucrari de constructie/dezinvestire; 
- urmarirea impunerii/respectarii in documentatiile de urbanism a zonelor de protectie a 

monumentelor istorice. 
- Se vor aplica măsuri de utilizare eficientă a terenurilor 
- Construcțiile noi/modificarea /reabilitarea celor existente vor respecta specificul local, în 

conformitate cu prevederile RLU 
 
Populatie/sanatatea umana: 

- participarea publicului in procesul decizional privind mediul; 
- respectarea programului de lucru in realizarea lucrarilor de constructii/dezinvestiri tinand 

cont de aria de desfasurare, sfarsitul de saptamana, sarbatorile legale, etc; 
- reducerea vitezei autovehiculelor grele care transporta materiale de constructie. 

 
 

IX. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA 
SELECTAREA ALTERNATIVEI ALESE 
 
Realizarea planului urbanistic local al comunei Sercaia a avut ca punct de pornire Planul Urbanistic 
General aprobat prin Hotararea Consiliului Local HCL nr.  13/29.03.2002, actualizat cu modificarile 
aduse de PUZ-uri si PUD-uri aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Șercaia. 
Astfel suprafata totala a intravilanului existent este de 513,60 ha din totalul de 9248,50 ha 
suprafata administrativa. 
Prioritatile determinate ce stau la baza masurilor si reglementarilor propuse pentru teritoriul analizat 
sunt: 

- zonificarea functionala a teritoriului si amenajarea acestuia; 
- stabilirea perimetrului teritoriului intravilan cuprinzand acele suprafete ce sunt necesare 

dezvoltarii in continuare; 
- lucrari edilitar – gospodaresti necesare, din domeniul alimentatiei publice, circulatiei 

majore si gospodariei comunale, alimentarii cu gaze naturale; 
- pregatirea amplasamentelor pentru locuinte si obiective de interes public; 
- determinarea zonelor de patrimoniu protejate si a zonelor de protectie sanitara; 

 
Proiectul propus a trecut prin etape succesive de evaluare din punct de vedere tehnic. Astfel, au 
fost evaluate cateva alternative , din care prezentam : 

 
Variante posibile de dezvoltare  
Din variantele de dezvoltare propuse, se pot formula sub - variante simultane, care fac referiri la 
variante de trafic, variante de echipare edilitara, mod de interventie in tesut urban, si care se pot 
aplica la fiecare din ele. 
Varianta 0 – Varianta recesiva 
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Mentinerea profilului si specificului economic existent fara a face extinderi de intravilan. Varianta 
presupune o stagnare in ceea ce priveste dezvoltarea durabila a localitatii. 
Acest profil nu valorifica traditia zonei si potentialul uman existent, dezvoltarea realizandu-se  in 
limitele teritoriale existente.  

 
Varianta 1 – Varianta dezvoltarii-pe termen scurt  
Aceasta varianta luata in calcul este cea in care intravilanul localitatii aprobat anterior, se extinde cu 
106,94 ha, de la 513,60 ha si ajunge la 620,54 ha, si anume se modifica urmatoarele suprafete:  
Șercaia  

Noul Trup 1.1 se extinde si asimileaza Trupul 1.3 (zona garii) din existent, si se mai extinde 
in patru zone  a localitatii : 
-  pe partea dreapta a DN1(directia de mers spre Fagaras), 
-  pe partea dreapta a DJ 131P(directia de mers spre Halmeag),  
-  pe partea dreapta a strazii Oltului la iesirea din localitate,  
-  pe partea stanga a DN1 (directia de mers spre Brasov). 
Astfel suprafata Trupului 1.1           - se mareste cu 82,71 ha de la 196,9 ha la 279,61 ha,  
Trupul 1.2 Statiunea de cercetare    - se mentine neschimbat                            33,00 ha 
Trup 1.3 (fost Trup 1.4 SC Europig) - se mareste cu 3,75 ha de la 15,0ha la       18,75 ha 
Trup 1.4 (fost trup 1.5 Statie ep. Europig)- se mentine neschimbat                      2,80 ha 
Trup 1.5 (fost trup 1.6 Ferma palmipede) - se mentine neschimbat                      4,20 ha 
Trup 1.6 (fost trup 1.7 Balastiera)            - se mentine neschimbat                      2,00 ha 
Trupuri noi 
Trup 1.7   (Captare apa noua)              -                                                           1,20 ha  

    Trup 1.8   (Zona locuinte, PUZ aprobat)                                                             4,00 ha 
    Trup 1.9   (Ferma nurci, PUZ aprobat)                                                             10,20 ha 
    Trup 1.10 (Statie de epurare noua)                                                                   0,02 ha 
    Trup 1.11 (Exploatatie agricola –Gontea)                                                         16,32 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                       372,00 ha 
     Observam o crestere a intravilanului localitatii Sercaia (372,0ha-306,60ha) =  +65,40 ha 

Vad 
  Trupul 2.1 (localitatea Vad)                      -  scade cu 3,28 ha de la 101,70 ha la 98,42 ha 
  Trupul 2.2 (Poiana narciselor                    - se mareste cu 8,16 ha de la 10 ha la 18,16 ha                                   
  Trupul 2.3 (Canton ocol silvic)                  -  se mentine neschimbat                     0,30 ha 

           Trupuri noi 
           Trup 2.4 (locuinta izolata)                                                                                0,78 ha 

  Trup 2.5 (Maternitate scroafe)                                                                        39,31 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                     156,97 ha 
    Observam o crestere a intravilanului localitatii Vad (156,97 ha-112 ha) =       +44,97 ha 

 
Halmeag 

    Trupul 3.1 (localitatea Halmeag)                   -  scade cu 3,01 ha de la 94,4 ha la 91,39 ha 
    Trupul 3.2(saivan) si 3.3(statie epurare veche) nu s-au mai realizat   - se scade cu 0,60 ha  
    Trup nou (Statie de epurare)                                                                             0,18 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                          91,57 ha 
      Observam o scadere a intravilanului localitatii Halmeag (95,0-91,57ha) =         - 3,43 ha 

    
 Astfel rezulta o crestere a suprafetei intravilanului propus astfel: 65,40+44,97-
3,43=106,94 ha 
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Astfel, prin propunerile de extindere ale comunei, in afara de trupurile principale aferente fiecarui 
sat vor exista 15 trupuri secundare: Sercaia – 10 trupuri, Vad – 4 trupuri și Hălmeag – 1 trupuri. 

 
Extinderea urbanistica tine cont de limitele rezervatiei naturale Poienile cu narcise din Dumbrava 
Vadului si de siturile Natura 2000 ROSCI 0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, ROSCI 
0304 Hartibaciu Sud – Est, ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului 

   
Comuna Sercaia este usor accesibila atat prin infrastructura rutiera  cat si feroviara, ceea ce 
reprezinta un avantaj pentru investitiile care se pot realiza pe teritoriul administrativ. 
Situata pe drumul care face legatura intre Brasov si Sibiu, comuna Sercaia  are un potential mare 
de dezvoltare fermelor de animale, a micilor intreprinderi, depozite, precum si dezvoltarea zonelor 
de agrement.  
Varianta dezvoltarii si spre turism implica insa pe langa o strategie bine formulată  si o dezvoltare 
orientata spre o economie bazata pe servicii, in special a serviciilor generatoare de flux turistic. 
Amenajarea spatiilor publice si a zonelor verzi reprezinta de asemenea obiective care trebuiesc 
atinse in cadrul acestui plan.  
Aceasta varianta este propusa prin prezentul PUG, si pune accentul pe o dezvoltare planificata, 
durabila unde potentialul de dezvoltare al economiei este combinat cu cel de dezvoltare turistica.  

 
In cadrul acestei variante se propune in principal dezvoltarea unei extinderi de intravilan care 
propune realizarea de noi trupuri pentru dezvoltarea echiparii edilitare si terenuri destinate 
exploatiilor agricole.  Astfel a fost propusa o transformare a limitei intravilanului existent si o 
refunctionalizare teritoriala, lucru care poate fi observat pe plansele de reglementari urbanistice.  

 
Unul dintre obiectivele la care trebuie sa raspunda viitoarea dezvoltare a localitatii este cel referitor 
la Protejarea Patrimoniului Construit si Natural existent. In prezent obiectivele de patrimoniu de pe 
teritoriul localitatii sunt nevalorificate. Prin grija administratiei actuale se urmareste protejarea si 
valorificarea monumentelor din comuna. Comunitatea incepe sa inteleaga valoarea cadrului 
construit si beneficiile ce pot fi aduse in urma valorificarii patrimoniului. 

 
Turismul trebuie gandit permanent ca "turism integrat": potentialul zonei trebuie valorificat in 
corelare permanenta cu cererea de piata. La acestea se adauga alte oportunitati ale regiunii: 
Cetatea Fagaras, Manastirea rupestra Templul Ursitelor din Șinca Veche,  Statiunea Persani, 
traseele turistice Muntii Persani, zona turistica Valea Strambei , silvicultura si agriculura 
montanistica, cuprinse in Parcuri Nationale declarate prin Legea nr. 5/2000 cu privire la patrimoniul 
protejat.  

 
O alta oportunitate specifica este posibilitatea de a parcuge regiunea pe trasee in circuite mai largi 
sau mai restranse si posibilitatea de a alcatui aceste trasee turistice functie de optiunea turistului. 
Astfel, "turismul montanistic integrat" devine motorul dezvoltarii regionale. El trebuie pregatit si 
promovat, ceea ce reclama un nou mod de abordare si de valorificare a oportunitatilor mentionate 
mai sus. Se vor pune in valoare activitati ale modului de viata traditional: modul de locuire, 
mestesugurile, cresterea animalelor, cultivarea terenului, obiceiuri si traditii culturale. Se va reabilita 
infrastructura in ceea ce priveste circulatia, acccesele facile, sisteme moderne de comunicare, 
transport in comun, retea de cazare cu acoperire si diversificare in teritoriu - agro si silvoturismul, 
echiparea edilitara ecologica.    
 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

244 

 

 
Varianta 2  
 
 

 
 
Aceasta varianta extinde suplimentar fata de Varianta 1 - 18 ha in zona de activitati economice, 
depozitare pe partea stanga a DN73A, in completarea zonei existente din fostul trup 1.3. Aceasta 
zona are amplasarea ideala, este intre DN73A si calea ferata. 
Aceasta varianta luata in calcul este cea in care intravilanul localitatii se extinde cu 124,94 ha, de 
la 513,60 ha si ajunge la 638,54 ha, si anume : 
 
Șercaia  
Noul Trup 1.1 asimileaza Trupul 1.3 (zona garii) din existent si se mai extinde in patru zone  a 
localitatii : 

-  pe partea dreapta a DN1(directia de mers spre Fagaras), 
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-  pe partea dreapta a DJ 131P(directia de mers spre Halmeag),  
-  pe partea dreapta a strazii Oltului la iesirea din localitate,  
-  pe partea stanga a DN1 (directia de mers spre Brasov), 
-  pe partea stanga a DN73A(directia de mers  spre brasov). 
Astfel suprafata Trupului 1.1              - se mareste cu 100,71ha de la 196,9ha la 297,61 ha,  
Trupul 1.2 Statiunea de cercetare       - se mentine neschimbat                            33,00 ha 
Trup 1.3 (fost Trup 1.4 SC Europig)    - se mareste cu 3,75 ha de la 15,0ha la       18,75 ha 
Trup 1.4 (fost trup 1.5 Statie ep. Europig)   - se mentine neschimbat                      2,80 ha 
Trup 1.5 (fost trup 1.6 Ferma palmipede)    - se mentine neschimbat                      4,20 ha 
Trup 1.6 (fost trup 1.7 Balastiera)              - se mentine neschimbat                      2,00 ha 
Trupuri noi 
Trup 1.7   (Captare apa noua)                                                                            1,20 ha  

    Trup 1.8   (Zona locuinte, PUZ aprobat)                                                               4,00 ha 
    Trup 1.9   (Ferma nurci, PUZ aprobat)                                                               10,20 ha 
    Trup 1.10 (Statie de epurare noua)                                                                     0,02 ha 
    Trup 1.11 (Exploatatie agricola –Gontea)                                                           16,32 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                         390,00 ha 
     Observam o crestere a intravilanului localitatii Sercaia (390,0ha-306,60ha)   =  +83,40 ha 

Vad 
  Trupul 2.1 (localitatea Vad)                        -  scade cu 3,28 ha de la 101,70 ha la 98,42 ha 
  Trupul 2.2 (Poiana narciselor                      - se mareste cu 8,16 ha de la 10 ha la 18,16 ha                                   
  Trupul 2.3 (Canton ocol silvic)                    -  se mentine neschimbat                     0,30 ha 

           Trupuri noi 
           Trup 2.4 (locuinta izolata)                                                                                  0,78 ha 

  Trup 2.5 (Maternitate scroafe)                                                                           39,31 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                       156,97 ha 
    Observam o crestere a intravilanului localitatii Vad (156,97 ha-112 ha) =         +44,97 ha 

 
Halmeag 

    Trupul 3.1 (localitatea Halmeag)                     -  scade cu 3,01 ha de la 94,4 ha la 91,39 ha 
    Trupul 3.2(saivan) si 3.3(statie epurare veche) nu s-au mai realizat        -  scade cu 0,60 ha  
    Trup nou (Statie de epurare)                                                                              0,18 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                           91,57 ha 
      Observam o scadere a intravilanului localitatii Halmeag (95,0-91,57ha) =           - 3,43 ha 

    
 Astfel rezulta o crestere a suprafetei intravilanului propus astfel: 83,4+44,97-
3,43=124,94 ha 

 
Bilant teritorial varianta 2 
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Alternativa “0” reprezinta situatia actuala, in care nu se propune nimic si nu produce efecte de 
dezvoltare urbanistica. Se mentine profilul si specificului economic existent. Acest profil nu valorifica 
potentialul zonei, patrimoniul si traditiile locale si ingradeste dezvoltarea durabila a comunei.  
Aceasta varianta presupune o stagnare in ceea ce priveste dezvoltarea durabila a localitatii. 

 
Alternativele 1 si 2, in scopul dezvoltarii urbanistice durabile a teritoriului comunei Sercaia au tinut 
cont de: 

- traditiile istorice ale zonei; 
- resursele naturale si cele umane de care dispune a caror valorificare superioara se 

impune; 
- valorificarea potentialului existent al localitatii si al teritoriului, evidentiidu-se principalii 

factori ce pot contribui la dezvoltarea sa armonioasa; 
- pozitionarea teritoriului fata de rezervatia naturala Poienile cu narcise din Dumbrava 

Vadului  si siturile Natura 2000; 
- potential turistic natural si antropic, insuficient valorificat; 
- disfunctionalitatile identificate in raport cu cerintele de dezvoltare urbanistica si 

cresterea calitatii vietii locuitorilor: trafic, echipare edilitara, etc ; 
- reducerea, mentinerea starii de calitate a factorilor de mediu; 
- prevederile legislative privind protejarea mediului si sanatatii umane; 
- potentiale riscuri naturale aferente teritoriului analizat; 
- politici si strategii generale sau locale privind dezvoltarea durabila. 

Avand in vedere directiile de dezvoltare a localitatii si a evolutiei dezvoltarii durabile a acesteia s-a 
optat pentru o alternativa care sa raspunda in totalitate aspectelor mentionate mai sus, si care sa 
permita o mai buna gestionare a teritoriului administrativ al localitatii. 
Extinderea intravilanului comunei Sercaia in varianta 2 nu se justifica in conditiile unei demografii 
locale in regres, si a cerintelor actuale.  
Introducerea in intravilan a zonelor propuse prin varianta 2 va implica responsabilitati si costuri 
suplimentare pentru autoritatile locale care trebuie sa asigure echiparea edilitara corespunzatoare  
Trebuie retinut faptul ca materializarea propunerilor de amenajare spatiala si dezvoltare urbanistica 
reglementate prin P.U.G. se face in timp, in functie de fondurile prevazute din bugetul propriu al 
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unitatilor teritorial administrative de baza, in corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau 
ale unor intreprinzatori. 
Referitor la criteriul de mediu privind existenta pe teritoriului administrativ comunei Sercaia a ariilor 
naturale protejate, zonele de extindere propuse prin varianta 2 nu se afla in ariile de protectie.  
Pe de alta parte orizontul de timp pentru care s-a elaborat PUG este de 10 ani, cu varianta de 
revizuire la 5 ani, ceea ce inseamna un timp relativ scurt pentru realizarea investitiilor in scopul 
atingerii obiectivelor de dezvoltare durabila in raport cu factorii de mediu. Concentrarea in perioada 
urmatoare trebuie realizata pe potentarea si imbunatatirea a ceea ce exista actual, si pe cerintele 
imediate si pe termen mediu de dezvoltare urbanistica. 
La proiectarea alternativelor posibile de plan, tinand cont de obiectivele specifice planului, s-au 
analizat problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului si evolutia acestuia in absenta 
implementarii planului.  
Avand in vedere faptul ca atat Alternativa 2 cat si Alternativa 1 conduc la indeplinirea obiectivelor 
specifice planului, insa resursele de implementare sunt foarte mari pentru Alternativa 2 comparativ 
cu prima alternativa, s-a optat pentru analizarea problemelor semnificative de mediu pentru 
alternativa 1 si alternativa neimplementarii planului. 
In situația neimplementării propunerilor de dezvoltare urbanistica prevăzute prin alternativa 1 de 
plan, starea mediului nu suferă schimbări semnificative imediate ci acestea se vor reflecta pe 
termen mediu si lung ca urmare a recreării premiselor de dezvoltare urbanistica moderna in 
conformitate cu orientările strategice de dezvoltare durabila si a prevederilor legislative privind 
protecția mediului si a sănătății populației. Se vor menține in continuare aceleași presiuni asupra 
factorilor de mediu, calitatea acestora fiind in scădere. 
 
Situatia actuala si evolutia factorilor de mediu in cazul neimplementarii PUG au fost prezentate in 
capitolul 4.2.  
 
Până la data intocmirii prezentului raport au fost obtinute pentru planul „Reactualizarea Planului 
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” urmatoarele 
avize/adrese emise de autoritatile/institutiile cu atributii in reglementarea planului: TRANGAZ, SDEE 
Transilvania Sud, ANIF, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brașov exista Proces Verbal de 
constatate pe teren nr.3441/24.10.2018. 

X.  MASURILE AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA 
EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUG  
 
Din punct de vedere al cerintelor HG 1076/2004, aceasta sectiune trebuie sa descrie masurile 
pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea 
„Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei 
Șercaia”. Asa cum a fost descris anterior, implementarea planului nu va genera efecte semnificative 
negative asupra mediului, prin luarea tuturor masurilor de minimizare a acestora. 
Urmatoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem complet si eficient de 
monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea planului: 
 - Un program de monitorizare a efectelor planului asupra mediului, în ansamblul sau si nu 
doar asupra unor componente, este necesar pentru a putea evalua impactul planului, a 
preintampina eventuale efecte semnificative si a putea stabili la timp masuri de reducere a efectelor 
negative; 
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 - Programul de monitorizare trebuie sa fie unul cuprinzator, simplu si eficient care sa 
presupuna un consum redus de resurse, dar care sa permita cunoasterea cat mai exacta a calitatii 
mediului in spatiul analizat; 
 - Multe din datele privind calitatea mediului nu pot fi generate/colectate de catre titular fiind 
necesara utilizarea unor date furnizate de institutiile cu competente in acest domeniu, precum: 
Agentia de Protectia Mediului, SGA Brașov, Institutul National de Statistica, Autoritatea de Sanatate 
Publica,  ISU, GNM-CJ Brașov etc. 
O parte din informatiile necesare trebuie sa fie oferite de catre beneficiariul planului.   
Sistemul de monitorizare propus pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Șercaia” se raporteaza la aspectele de mediu 
relevante stabilite în cadrul grupului de lucru SEA. Sistemul de monitorizare va permite astfel nu 
numai evaluarea impactului implementarii planului asupra mediului dar si a modului în care aceste 
obiective relevante de mediu sunt atinse. 
În tabelul urmator sunt prezentati indicatorii propusi pentru monitorizarea efectelor semnificative 
ale planului „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia” asupra mediului. 
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Obiective relevante 

de mediu 
Indicatori propusi Descriere Observatii Responsabilitate 

Aer 

Lungimea  drumurilor locale 

reamenajate/modernizate/ 
reabilitate 

km drumuri reamenajate/ 

modernizate/ 
reabilitate /an  

Indicatorul determina impactul 

traficului asupra calitatii 
aerului 

Titular plan 

DRDP Brașov 
 

Lungimea drumuri locale noi Km drum nou/an 
Indicatorul determina impactul 
traficului asupra calitatii 

aerului 

Titular plan 
DRDP Brașov 

 

Numar parcari amenajate Numar parcari amenajate/an 
Indicatorul determina impactul 
traficului asupra calitatii 

aerului 

Titular plan 

Pista pentru biciclisti Lungime pista biciclisti/an 
Indicatorul determina impactul 
traficului asupra calitatii 

aerului 

Titular plan 

Nivelul imisiilor pe teritoriul 
localitatii (doar daca se fac 

determinari de catre alte 
institutii) 

Concentratii noxe in atmosfera 
conform standardelor/ 

legislatiei  in vigoare 

Indicator al calitatii aerului din 

localitate 
APM Brașov 

 

Corelarea PUG cu Planurile de 

urgenta ale societatilor 
incadrate pe Directiva 

SEVESO. 

Nr. studii de risc 

Indicatorul determină modalitatea 

de protejare a populației și a 
zonei de locuit prin delimitarea 

zonelor cu risc (Directiva SEVESO) 

Titular plan  
APM Brașov 

Apa 

Stadiul lucrarilor privind 
extinderea  retelei de 

canalizare 

Km retea de canalizare 

extinsa/an 

Incadrarea in limitele de 
calitate a evacuarilor de apa 

uzata in receptorii naturali 

Titular plan  

SGA Brașov 

Indicatori de calitate ai apei 
uzate epurate evacuate in 

emisar – incadrare NTPA 001 

Conform autorizatiei  de 
gospodarirea apelor 

Indica buna functionare a 
statiei de epurare 

Titular plan  
SGA Brașov 

Activitati de igienizare a 

traseelor turistice de pe 

teritoriul administrativ in 
scopul evitarii poluarii surselor 

de apa de adancime 

Numar activitati de 

ecologizare/an 

Actiuni menite sa reduca 

poluarea surselor de apa de 
adancime 

Titular plan 

ANANP 

APM Brașov 
ONG-uri 
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Surse de apa pentru care s-au 
constituit zonele de protectie 

sanitara 

Numar zone de protectie 

sanitara pentru surse de apa 

Actiuni menite sa reduca 
poluarea surselor de apa de 

adancime 

Titular plan 
ANANP; DSP Brașov 

 

Sol/utilizarea 
terenului 

Constructii noi realizate dupa 
aprobarea PUG si RLU comuna 

Șercaia 

Nr. PUZ/an 
Nr.Certificate de urbanism 

emise/an 

Utilizarea terenurilor conform 

PUG  si RLU aprobate 

Titular plan 

 

Lucrari efectuate privind 

protecția împotriva inundațiilor 

Nr. lucrari/an ; valoarea 

lucrarilor/an 

Indicatorul arata realizarea 
masurilor de prevenire a 

riscurilor naturale 

Titular plan 
SGA Brașov 

 

Insamantarea cu specii cu talie 
mica si medie, care sa 

compactizeze covorul vegetal 

ierbos 

Nr.arbori plantati/an ; 

suprafete insamantate/an 

Indicatorul arata 
implementarea masurilor de 

reducere a eroziunii de 
suprafata si eroziunii liniara;  

 

Titular plan 

 

Zgomot și vibrații 

Reducerea poluării fonice 

datorata circulației feroviare  
Nr. ecrane de protecție/an 

Reducerea poluării fonice în 
lungul căilor rutiere din zonele 

rezidenţiale 

Titular plan 

SNCFR 

Reducerea nivelului de zgomot 
în lungul căilor rutiere 

Nr.arbori plantati/an ; 
Reducerea poluării fonice în 
lungul căilor ferate din zonele 

rezidenţiale 

Titular plan 
Consiliul Judetean 

Brașov 

Biodiversitate 

Activitati desfasurate in zona 

ariilor protejate 

Nr. Avize/acorduri eliberate de 
catre APM Brașov/an; 

Nr. avize eliberate de catre 
ANANP /an 

Respectarea prevederilor PUG 

si RLU 

Titular plan 
APM Brașov; 

ANANP; 

Numar incidente cu efecte 

negative asupra habitatelor 
naturale, a florei si faunei din 

zona de management a ariilor 
protejate 

Numar incidente/an 

Indicatorul prezinta modul in 

care sunt respectate Planurile 
de Management ale ariilor 

protejate de catre populatie, 
turistii zonei 

ANANP; 
Garda de Mediu Comisariatul 

Judetean Brașov 

Populatie/sanatate 

umana 

Stadiul lucrarilor privind 

extinderea si reabilitarea 
retelei de alimentare cu apa a 

localitatii 

km retea extinsa/an 

Imbunatatirea conditiilor si 

cresterea nivelului de calitate 

al vietii 

Titular plan  
SGA Brașov 

Colectarea selectiva a 

deseurilor menajere de la 
populatie 

Nr.locuitori deserviti/an 

Acoperirea cu servicii de 
salubritate a localitatii privind 

colectarea selectiva a 
deseurilor menajere 

Titular plan; 

operator salubritate 
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Nivel de zgomot in localitate. 
Masurarea nivelului de zgomot 

in localitate la limita 

amplasamentului poluatorului 
fonic  

Nr. sesizari poluare fonica/an 

Valoare determinata 
(dB)/sesizare 

 

Indicatorul determina impactul 
asupra populatiei ca urmare a 

functionarii diferitelor obiective 

din localitate. Se face la 
sesizarea populatie 

Consiliul Judetean 

Brașov si APM 

Brașov, 

Modificari climatice 

Reducerea emisiilor cu efect 
de seră prin implementarea 

soluţiilor neconvenționale de 

producerea energiei termice 
sau electrice (energie eoliană, 

solară, pompe de căldură etc) 

Număr Avize/acorduri eliberate 

de catre APM Brașov/an; 

Indicatorul arata realizarea 
masurilor de adaptare la 

schimbarile climatice 

Titular plan; APM 
Brașov 

 

Reducerea emisiilor cu efect 
de seră prin economisirea de 

energie datorită termoizolării 
locuinţelor  

Nr. Avize/acorduri eliberate de 
catre APM Brașov/an; 

Nr. CU eliberate de catre 
administratia publică/an; 

Indicatorul arata realizarea 
masurilor de adaptare la 

schimbarile climatice 

 

Managementul 
deseurilor 

Reducerea cantitatii de deseuri 

biodegradabile depozitate la 
Depozitul Ecologic Zonal FIN-

ECO jud. Brasov 

% deseuri biodegradabile 

valorificate prin compostare 
din total deseuri menajere 

generate in localitate 

Atingerea obiectivelor privind 

colectarea selectivă şi 
valorificarea deşeurilor 

reciclabile, inclusiv prin 
transformarea deşeurilor 

organice în compost, şi 

utilizarea exclusivă, pentru 
mediul urban, a depozitelor 

ecologice. 

Titular plan; 

operator salubritate 

 

Reducerea cantitatii de deseuri 
reciclabile depozitate la 

Depozitul Ecologic Zonal FIN-

ECO jud. Brasov 

% deseuri reciclabile  
valorificate din deseul menajer 

per total deseuri menajere 

generate in localitate 

Titular plan; 

operator salubritate 
 

Colectarea DEEE in localitate 
Cantitate de DEEE 
colectate/locuito/an/localitate 

obiectiv 4 kg DEEE/locuitor/an 
Titular plan; 

operator salubritate 

 

Completarea infrstructurii de 

management a deșeurilor: 2 

platforme de compostare a 
deșeurilor vegetale și din 

zootehnie, achizitionarea unui 
concasor pentru deșeurile din 

construcții și demolari– lucrari 

efectuate 

Tip lucrari efectuate /an ; 

Valoare lucrari/an 
 

adaptarea  sistemului de 

management al deșeurilor la 

cerintele de management 
integrat al deseurilor la nivel 

de judet 

Titular plan; 

operator salubritate 
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Dotari spatii de picnic, spatii 
de campare, spatii de parcare 

in punctele de belvedere 

dotate cu cosuri pentru 
gunoiul menajer; 

Numar/tip/valoare dotari/an ; 

Implementarea SMID la nivel 

de localitate; colectarea 

deseurilor stradale 

Titular plan; 

operator salubritate 

 

Managementul 

riscurilor naturale 

Stadiul elaborarii planurilor de 
actiune si prevenire  

inundaţiilor şi intervenţiile în 

cazul dezastrelor naturale 

Nr. planuri elaborate/an ; 

Nr. actiuni de prevenire/an ; 
valoarea lucrarilor/an 

Identificarea si evaluarea 

riscurilor la nivel de localitate 

Titular plan; SGA Brașov, ISU 

Brașov, CJ  Brașov 

Peisajul si 

mostenirea 
culturala 

Refacerea cladirilor vechi 

degradate  
Numar cladiri refacute/an 

Protejarea valorilor culturale 

locale si a peisajului 

 

Titular plan; 

Amenajarea/intretinerea 

traseelor de vizitare, a 
marcajelor turistice; 

Numar trasee 

amenajate/intretinute/an ; 
Numar marcaje instalate/an 

Protejarea valorilor culturale 

locale si a peisajului 

Titular plan; 

 

Deversarea apelor reziduale 
 

Numar sesizari/an ; 
Numar controale/an 

Protejarea valorilor culturale 
locale si a peisajului 

Titular plan; 
GNM-CJ Brașov 

Amenajare locuri de 

campare/agrement; 
 

Numar locuri de campare/ 

agrement amenajate/an 

Protejarea valorilor culturale 

locale si a peisajului 

Titular plan; 

 

Realizarea de perdele vegetale 

de protectie in jurul 
obiectivelor ce afecteaza 

peisajul 

Nr. zone de protectie 
peisagistica realizate/an 

Protejarea valorilor culturale 
locale si a peisajului 

Titular plan; 
 

Transport  

Refacerea podurilor de peste 
Olt 

% realizare lucrari/an 
Valoare lucrari/an 

Infrastructura de drumuri 
Titular plan;  
SGA Brașov 

Amenajarea intersectiei DN1 

cu DN73A  

% realizare lucrari/an 

Valoare lucrari/an 
Infrastructura de drumuri 

Titular plan;  

DRDP Brașov 

Se vor vedea si primii 2 indicatori de la aspectul de mediu - AER 

Economic /Turism 

Numarul turistilor  

Numar spatii de cazare  
Numar innoptari/an 

Indicator de evaluare a 

cresterii turismului in localitate 

Titular plan; 

 

Numărul de societăți nou 

inființate 

Numar de locuri de muncă nou 

create 

Indicator de creștere a 

competiivității economice 

Titular plan; 

 

Se vor vedea si indicatorii de la celelalte aspecte de mediu cu referire la turism 

Constientizarea 

populatiei 

Numar campanii de 

constientizare a populatiei 

privind valorile culturale/ 
naturale si protejarea mediului 

Numar campanii de 
informare/conştientizare /an 

 

 
Titular plan; 

ANANP 
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XI. REZUMAT NON-TEHNIC  
 
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia” are caracter de reglementare si raspunde  de programului de amenajare spatiala 
a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial – administrativa de baza. 
Planul Urbanistic General reprezinta instrumentul principal al activitatii de urbanism la nivel local si 
asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a localitatii cu planul de amenajare al teritoriului 
administrativ al acesteia, delimitat conform legii. Prevederile din P.U.G. se detaliaza si se intaresc 
prin "Regulamentul aferent P.U.G.".  
 
Realizarea planului urbanistic local al comunei Sercaia a avut ca punct de pornire Planul Urbanistic 
General aprobat prin Hotararea Consiliului Local HCL nr.  13/29.03.2002, actualizat cu modificarile 
aduse de PUZ-uri si PUD-uri aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Șercaia. 
Prioritatile determinate ce stau la baza masurilor si reglementarilor propuse pentru teritoriul 
analizat sunt: 

- zonificarea functionala a teritoriului si amenajarea acestuia; 
- stabilirea perimetrului teritoriului intravilan cuprinzand acele suprafete ce sunt necesare 
dezvoltarii in continuare; 
- lucrari edilitar – gospodaresti necesare, din domeniul alimentatiei publice, circulatiei majore si 
gospodariei comunale, alimentarii cu gaze naturale; 
- pregatirea amplasamentelor pentru locuinte si obiective de interes public; 
- determinarea zonelor de patrimoniu protejate si a zonelor de protectie sanitara; 

 
Pe teritoriul administrativ al comunei Șercaia se regăsește societatea comerciala SC Oscar 
Downstream SRl, obiectiv care se supune prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase respectiv Hotărârârii de 
Guvern nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase (Directiva Europeana 96/82/EC- “SEVESO”): SC OSCAR Downstream SRL. 
Planul de securitate si urgenta al acestei societati a fost corelat cu Planul General de Urbanism al 
comunei Șercaia. 
 
De asemenea, în comuna Șercaia există obiective care se supun prevederilor Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale (Directiva Europeana IED  - din punct de vedere al gospodăririi apelor 
din bazinul hidrografic Olt). Acesta sunt: SC NBM SA și SC Europig SA 
 

Bilant teritorial existent al comunei Șercaia 

 

Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Local HCL nr.  13/29.03.2002 la 
care se adauga PUZ-urile aprobate prin HCL: 
PUZ –uri si PUD-uri :  14,00ha 
- PUZ – zona constructii agrozootehnice „Ferma nurci”– extravilan, pr. nr. 243/23.07.2012, HCL nr. 
35/26.11.2012 – 10,0 ha; 
-  PUZ – „Ansamblu locuinte individuale”- extravilan Sercaia, pr. 36/2008, HCL nr. 47/27.09.2006 – 
4,0 ha 
   
Bilantul teritorial al categoriilor de folosinta pe intreaga suprafata a teritoriului 
administrativ   
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EXTRAVILAN 6644,40 1551,88 204,19 128,47 - 205,46 8734,40

INTRAVILAN 185,60 3,12 2,81 51,53 238,08 32,46 513,60

TOTAL 6830,00 1555,00 207,00 180,00 238,08 237,92 9248,00

% 73,85% 16,81% 2,24% 1,95% 2,58% 2,57%

% din total 73,85%

Paduri Ape
Cai de 

comunicatie

Curti 

Constructii
Alte folosinte

100,00%
26,15%

TERITORIU 

ADMINISTRATIV

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)

AGRICOL-6830 ha

NEAGRICOL- 2418 

TOTAL

                    
 
In componenta intravilanului existent intra o serie de trupuri, reprezentand: 
 

Localitatea de resedinta Sercaia : 
Trup 1.1 – Sercaia resedinta de comuna                         196,90 ha 
Trup 1.2 – Statiunea de cercetare si crestere bubaline       33,00 ha 
Trup 1.3 – Zona garii si mica industrie                             38,00 ha 
Trup 1.4 – S.C. Europig, combinat de crestere porcine       15,00 ha 
Trup 1.5 – Statie de epurare S.C. Europig                          2,80 ha   
Trup 1.6 – Sergiana                                                        4,20 ha 
Trup 1.7 – Balastiera                                                       2,00 ha  
Trup 1.8 – Balastiera – desfiintat                                             - 
Trup 1.9 -  Captare apa                                                   0,70 ha   
                                                                               296,60 ha 
PUZ-uri aprobate pe parcurs:                                         14,00 ha                 
PUZ  – Zona de locuinte(PUZ)                                          4,00 ha 
PUZ  – Ferma nurci(PUZ)                                               10,00 ha 
                                Total intravilan sat Sercaia :  306,60 ha                                                                                                 
Localitatea Vad 
Trup 2.1 – Sat Vad                                                       101,70 ha 
Trup 2.2 – Zona de agrement „Poiana Narciselor”              10,00 ha 
Trup 2.3 – Ocol Silvic                                                       0,30 ha 
                                       Total intravilan sat Vad : 112,00 ha 
Localitatea Halmeag 
Trup 3.1 – Sat Halmeag                                                  94,40 ha 
Trup 3.2 – Saivan                                                            0,30 ha 
Trup 3.3 – Statie de epurare                                             0,30 ha 
                               Total intravilan sat Halmeag :    95,00 ha 
                               TOTAL INTRAVILAN COMUNA :   513,60 ha                                       
 
Zonele functionale sunt determinate in functie de activitatile dominante aferente 
suprafetelor respective de teren. Principalele zone functionale care se gasesc pe teritoriul 
administrativ al comunei Sercaia si in intravilanele localitatilor componente sunt: 
a) - zona dotari: institutii, servicii de interes public,; 
b) - zona locuinte de toate tipurile; 
c) - zona activitati economice: 
   -  activitate de tip industrial si depozitare; 
   - activitati agro-zootehnice; 
   - gospodarie comunala ; 
   - constructii echipare-edilitara; 
   - cimitire. 
d) - zona  cai de circulatie si transport: 
    - retea stadala; 
    - circulatia feroviara 
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e) - zona spatii verzi: 
    - sport, agrement 
    - zone impadurite in intravilan; 
    - ape 
f) – teren agricol in intravilan         

 

Proiectul propus a trecut prin etape succesive de evaluare din punct de vedere tehnic. Astfel, au 
fost evaluate cateva alternative , din care prezentam : 
Variante posibile de dezvoltare  
Din variantele de dezvoltare propuse, se pot formula sub - variante simultane, care fac referiri la 
variante de trafic, variante de echipare edilitara, mod de interventie in tesut urban, si care se pot 
aplica la fiecare din ele. 

 
Varianta 0 – Varianta recesiva 
Mentinerea profilului si specificului economic existent fara a face extinderi de intravilan. Varianta 
presupune o stagnare in ceea ce priveste dezvoltarea durabila a localitatii. 
Acest profil nu valorifica traditia zonei si potentialul uman existent, dezvoltarea realizandu-se  in 
limitele teritoriale existente.  

 
Varianta 1 – Varianta dezvoltarii-pe termen scurt  
Aceasta varianta luata in calcul este cea in care intravilanul localitatii aprobat anterior, se extinde 
cu 106,94 ha, de la 513,60 ha si ajunge la 620,54 ha 
 
Varianta 2- Aceasta varianta extinde suplimentar fata de Varianta 1 - 18 ha in zona de activitati 
economice, depozitare pe partea stanga a DN73A, in completarea zonei existente din fostul trup 
1.3. Aceasta zona are amplasarea ideala, este intre DN73A si calea ferata. 
Aceasta varianta luata in calcul este cea in care intravilanul localitatii se extinde cu 124,94 ha, de 
la 513,60 ha si ajunge la 638,54 ha 
 
Alternativa “0” reprezinta situatia actuala, in care nu se propune nimic si nu produce efecte de 
dezvoltare urbanistica. Se mentine profilul si specificului economic existent. Acest profil nu 
valorifica potentialul zonei, patrimoniul si traditiile locale si ingradeste dezvoltarea durabila a 
comunei.  
Aceasta varianta presupune o stagnare in ceea ce priveste dezvoltarea durabila a localitatii. 
 
Alternativele 1 si 2, in scopul dezvoltarii urbanistice durabile a teritoriului comunei Sercaia au tinut 
cont de: 
- traditiile istorice ale zonei; 
- resursele naturale si cele umane de care dispune a caror valorificare superioara se impune; 
- valorificarea potentialului existent al localitatii si al teritoriului, evidentiidu-se principalii 
factori ce pot contribui la dezvoltarea sa armonioasa; 
- pozitionarea teritoriului fata de rezervatia naturala Poienile cu narcise din Dumbrava 
Vadului  si siturile Natura 2000; 
- potential turistic natural si antropic, insuficient valorificat; 
- disfunctionalitatile identificate in raport cu cerintele de dezvoltare urbanistica si cresterea 
calitatii vietii locuitorilor: trafic, echipare edilitara, etc ; 
- reducerea, mentinerea starii de calitate a factorilor de mediu; 
- prevederile legislative privind protejarea mediului si sanatatii umane; 
- potentiale riscuri naturale aferente teritoriului analizat; 
- politici si strategii generale sau locale privind dezvoltarea durabila. 
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Avand in vedere faptul ca atat Alternativa 2 cat si Alternativa 1 conduc la indeplinirea obiectivelor 
specifice planului, insa resursele de implementare sunt foarte mari pentru Alternativa 2 comparativ 
cu prima alternativa, s-a optat pentru Alternativa 1, care va fi descrisă în cele ce 
urmează: 
 
Suprafata intravilanului se va modifica in urma amplasarii unor obiective economice, extinderi ale 
zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publica. Au fost propuse masuri de 
reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din intravilan sub forma zonificarii functionale. 
Noua limita a intravilanului comunei Șercaia include toate suprafetele de teren ocupate de 
constructii, precum si acele suprafete necesare dezvoltarii localitatii pe o perioada determinata de 
timp, de 10 ani. 
 
Bilant teritorial dupa modificarea intravilanului 
 

Teritoriu 
administrativ 

al comunei 
Șercaia 

Categorii de folosinta (ha) 

Agricol Neagricol Total 

Arabil Paduri Ape drumuri Curti 
constr 

Alte 
folosințe 

 

Extravilan 6698,17 1551,88 204,23 126,41 - 46,77 8627,46 

Intravilan 76,20 3,12 2,77 53,59 437,25 47,61 620,54 

Total 6774,37 1555,00 207,00 180,00 437,25 94,38 9248,00 

% 73,25 16,81 2,24 1,95 4,73 1,02 100% 

% din total 73,25 26,75% 

 
In functie de complexitatea si marimea localitatii, teritoriul este impartit in Unitati Teritoriale de 
Referinta (UTR), ceea ce permite ca indicii de ocupare teren si alte prescriptii obligatorii din 
Regulamentul Local de Urbanism aferent acestui PUG, sa fie regasite in plansele desenate. 
Numerotare trupuri/UTR-uri 
Sercaia: trupul principal 1.1 este impartit in 8 UTR-uri numerotate de la 1.1.1 – 1.1.8, la care se 
adauga 10 trupuri izolate numerotate de la  1.2- 1.11. Total 18 UTR  
Vad: trupul principal 2.1 este împărți în 7 UTR-uri numerotate de la 2.1.1 – 2.1.7, la care se 
adauga 4 trupuri izolate numerotate 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Total 11 UTR-uri  
Halmeag: trupul principal 3.1 este impartit în 4 UTR-uri numerotate de la 3.1.1 – 3.1.4. Total 4 
UTR-uri. 

 

Unitatile Teritoriale sunt delimitate de strazi sau limite de parcele cadastrale, cai ferate, ape, alte 
limite naturale si cuprind zone cu aceleasi caracteristici urbanistice. In acelasi timp, delimitarea 
UTR va coincide, pe cat posibil cu perimetre pentru care s-au elaborat sau se vor elabora Planuri 
Urbanistice Zonele. 

 
Suprafata intravilanul nou propus                                  - 620,54 ha 
Suprafata intravilanului existent                                    -  513,60 ha 
Observam ca se doreste introducerea in intravilan a inca  - 106,94 ha 
 

Din totalul de 513,6 ha teren cuprins in intravilanul aprobat anterior se modifica urmatoarele:  
 
Șercaia  
Noul Trup 1.1 asimileaza Trupul 1.3 (zona garii) din existent si se mai extinde in patru zone  a 
localitatii : 
-  pe partea dreapta a DN1(directia de mers spre Fagaras), 
-  pe partea dreapta a DJ 131P(directia de mers spre Halmeag),  
-  pe partea dreapta a strazii Oltului la iesirea din localitate,  
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-  a patra zona este situata pe partea stanga a DN1 directia de mers spre Brasov. 
 
Astfel suprafata Trupului 1.1           - se mareste cu 82,71 ha de la 196,9 ha la 279,61 ha,  

Trupul 1.2 Statiunea de cercetare    - se mentine neschimbat                            33,00 ha 
Trup 1.3 (fost Trup 1.4 SC Europig) - se mareste cu 3,75 ha de la 15,0ha la       18,75 ha 
Trup 1.4 (fost trup 1.5 Statie ep. Europig)- se mentine neschimbat                      2,80 ha 
Trup 1.5 (fost trup 1.6 Ferma palmipede) - se mentine neschimbat                      4,20 ha 
Trup 1.6 (fost trup 1.7 Balastiera)            - se mentine neschimbat                      2,00 ha 
Trupuri noi 
Trup 1.7   (Captare apa noua)              -                                                           1,20 ha  
Trup 1.8   (Zona locuinte, PUZ aprobat)                                                             4,00 ha 
Trup 1.9   (Ferma nurci, PUZ aprobat)                                                              10,20 ha 
Trup 1.10 (Statie de epurare noua)                                                                    0,02 ha 

Trup 1.11 (Exploatatie agricola –Gontea)                                                             16,32 ha 
                                      Suprafata totala intravilan propus                       372,00 ha 

 
Observam o crestere a intravilanului localitatii Sercaia (372,0ha-306,60ha) =  +65,40 ha 
 
Vad 

   Trupul 2.1 (localitatea Vad)                       -  scade cu 3,28 ha de la 101,70 ha la 98,42 ha 
   Trupul 2.2 (Poiana narciselor                     - se mareste cu 8,16 ha de la 10 ha la 18,16 ha                                   
   Trupul 2.3 (Canton ocol silvic)                   -  se mentine neschimbat                     0,30 ha 

            Trupuri noi 
            Trup 2.4 (locuinta izolata)                                                                                 0,78 ha 

    Trup 2.5 (Maternitate scroafe)                                                                         39,31 ha 
                                               Suprafata totala intravilan propus                        156,97 ha 

 
Observam o crestere a intravilanului localitatii Vad (156,97 ha-112 ha) =         +44,97 ha 
 
Halmeag 

    Trupul 3.1 (localitatea Halmeag)                     -  scade cu 2,83 ha de la 94,4 ha la 91,57 
ha 

    Trupul 3.2(saivan) si 3.3(statie epurare veche) nu s-au mai realizat        -  scade cu 0,60 ha  
                                               Suprafata totala intravilan propus                           91,57 ha 
       

Observam o scadere a intravilanului localitatii Halmeag (95,0-91,57ha) =         - 3,43 ha 
 
Astfel rezulta o crestere a suprafetei intravilanului propus astfel: 65,40+44,97-3,43=106,94 ha 
 
Bilantul teritorial al zonelor cuprinse in intravilanul propus al localitatilor de baza Trupurile 1.1, 2.1 
și 3.1 au la baza bilantul teritorial al intravilanului existent, corectat cu schimbarile de suprafete 
intre zonele functionale, majorat sau micsorat cu suprafetele justificate pentru introducerea in 
intravilan a următoarelor zone: 
 
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale 
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren. 
 
Astfel, prin propunerile de extindere ale comunei, in afara de trupurile principale aferente fiecarui 
sat vor exista 14 trupuri secundare: Sercaia – 10 trupuri, Vad – 4 trupuri: 
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Trup 1.1 Trup 1.2 Trup 1.3 Trup 1.4 Trup 1.5 Trup 1.6 Trup 1.7 Trup 1.8 Trup 1.9 Trup 1.10 Trup 1.11

%

1 Dotări 7,61 - - - - - - - - - - 2,05

2 Culte 0,72 - - - - - - - - - - 0,19

TOTAL - zona 1 8,33 - - - - - - - - - - 2,24

1 Locuinţe cu lot individual 99,62 - - - - - - 4,00 - - - 27,85

2 Locuinţe colective 1,41 - - - - - - - - - - 0,38

TOTAL - zona 2 101,03 - - - - - - 4,00 - - - 28,23

1 Mica industrie 65,45 33,00 18,75 - 4,20 2,00 - - 10,20 - 16,32 40,30

2 Cimitire 1,65 - - - - - - - - - - 0,44

3 Rezervă apă - - - - - - 1,20 - - - - 0,32

4 Staţie de epurare - - - 2,80 - - - - - 0,02 - 0,76

TOTAL - zona 3 67,10 33,00 18,75 2,80 4,20 2,00 1,20 - 10,20 0,02 16,32 41,82

1 Reţea stradală 26,87 - - - - - - - - - - 7,22

2 C.F.R. 16,24 - - - - - - - - - - 4,37

TOTAL - zona 4 43,11 - - - - - - - - - - 11,59

1 Agrement, sport 11,20 3,01

2 Zone împădurite 0,83 - - - - - - - - - - 0,22

3 Ape si albia minoră 0,98 - - - - - - - - - - 0,26

TOTAL - zona 5 13,01 - - - - - - - - - - 3,50

Teren agricol 1 Teren agricol 46,93 - - - - - - - - - - 12,62

TOTAL - zona 6 46,93 - - - - - - - - - - 12,62

TOTAL ZONE 279,51 33,00 18,75 2,80 4,20 2,00 1,20 4,00 10,20 0,02 16,32

TOTAL INTRAVILAN

Zonă dotări, servicii, 

comerţ

Zonă unităţi industriale, 

agricole, depozitare, 

gospodărie comunală, 

reţele

Zona spatii verzi, sport, 

agrement

Zona locuinţe 

100,00

Zonă căi de curculaţie

372,00

ZONE FUNCŢIONALE
Nr. 

crt.
Subzone funcţionale

Procent
Sat Şercaia (propunere)

ha
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Prin Planul Urbanistic General al comunei Sercaia, supus avizarii conform prezentei documentatii, 
au fost facute urmatoarele demersuri: 

− S-a revizuit linia ce delimiteaza intravilanul, urmarindu-se limita parcelelor sau unele repere 
naturale, conform ridicarilor topografice puse la dispozitia proiectantului de catre Primaria 
Sercaia sau de catre alti operatori economici prin intermediul Primariei Sercaia. Aceste 
ridicari topografice au fost suprapuse ortofotoplanurilor din anul 2006 si 2009 si 
georeferentiate in coordonate Stereo 70 si completate prin digitizare georeferentiata, astfel 
incat a reiesit prezenta limita de intravilan. 

− Au fost cuprinse in intravilan toate constructiile si suprafetele de teren necesare bunei 
dezvoltari a localitatii pentru urmatorii 10 ani, delimitandu-se o serie de trupuri conform 
planselor de Reglementari Urbanistice si Unitati Teritoriale de Referinta. 

− Pentru toate terenurile din noul intravilan s-a stabilit destinatia, conform planselor de 
Reglementari Urbanistice, si au fost elaborate regulamente de urbanism specifice fiecarei 
zone functionale in parte. 

 
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale 
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren. 
 
Suprafata intravialnului propus se mareste  cu 106,94 ha fata de cel existent. 
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Se observa o crestere a zonei de locuinte cu dotari complementare, activități economice, 
gospodărie comunală, precum și reglementarea construcțiilor existente în extravilan. 
 
Disfunctionalitati  identificate la nivelul teritoriului si al localitatii: 
La nivelul teritoriului administrativ al comunei Sercaia nu au fost intocmite analize si studii de 
fundamentare privind disfunctionalitatile ce se manifesta la nivelul localitatilor componente. Acest 
capitol a fost intocmit pe baza cercetarilor si observatiilor facute la fata locului, pe baza Strategiei 
de dezvoltare a comunei, a discutiei cu autoritatile locale si cu localnicii. 

 
a. Dezechilibre in activitatea si dezvoltarea economica 
- Instabilitatea legislativa; 
- Valorificarea redusă a resurselor locale; 
- Politicile economice promovate la nivel central. 

 
b. Probleme sociale rezultate din perturbarile in ocuparea fortei de munca existente  
(Vezi capitolul 2.5 Populatia. Elemente demografice si sociale,) 
Mult timp comunitatile din zonele apropiate de orasele Fagaras si Brasov au functionat ca rezerva 
de personal pentru industria din aceste orase. Aceasta situatie a conferit o oarecare stabilitate 
sociala si resurse financiare pentru locuitorii comunei. Dupa 1990 restrangerea activitatilor 
industriale a reprezentat un regres important, ce a produs grave perturbatii ale economiei locale, 
determinand manifestarea unor probleme sociale specifice, printre care: 
◦ numarul ridicat de persoane apte, care nu-si gasesc un loc de munca adecvat; 
◦ numarul ridicat a persoanelor dependente de ajutoarele sociale; 
◦ cresterea tendintei de emigrare a populatiei tinere, apta de munca spre alte zone cu potential de 
dezvoltare sau in tari ale UE. 
Disfunctionalitati. 
Comuna Sercaia se confrunta cu unele fenomene sociale, si deficiente precum : 
- accentuarea procesului de imbatranire a populatiei; 
- comuna nu beneficiaza de existenta unui centru de consiliere privind: abandonul familial, 
delicventa juvenila, consumul de droguri, medierea muncii etc. 
- migratia fortei de munca active in strainatate 

 
c. Disfunctionalitati in cadrul activitatilor economice 
- Infrastructura rutiera partial deficitara, drumurile comunale si cele neclasificate aflate in proces 
de reabilitare 
- Mecanizarea insuficienta din agricultura si zootehnie. 
- Valorificarea redusa a unor produse agricole obtinute in gospodarie (lapte si produse lactate, 
lana, oua, cartofi etc.). 
- Lipsa posibilitatilor de conversie profesionala a populatiei active din zona. 
- Scaderea continua a numarului de animale la nivelul comunei datorita politicii promovate la nivel 
central si a posibilitatilor limitate de valorificare a produselor acestora. 

 
d. Conditii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrari 
hidrotehnice, hidroameliorative si antierozionale  
- Structura litologica a zonei, dimensiunea bazinelor hidrografice in conditiile unor precipitatii 
excesive, favorizeaza o puternica spalare a stratului vegetal si antrenarea unor importante cantitati 
de material clastic, provocind inundatii pe raurile Olt si Sercaia/Sinca 
- Limitarea proceselor de degradare a malurilor raului Sercaia si Olt, in perioadele cu o pluviaritate 
excesiva, prin indiguiri, fixarea malurilor cu vegetatie forestierea specifica, si curatarea albiilor.  
In aceste conditii se impun o serie de masuri: 
- lucrari de curatare a albiilor minore ale raurilor  Olt si Sercaia/Sinca; 
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- datorita popularilor cu castori s-a distrus vegetatia lemnoasa de pe malurile raurilor Olt si 
Sercaia/Sinca  
- lucrari de indiguire in lunca raului Olt si Sercaia/Sinca; 
- realizarea pragurilor de fund pe teritoriul administrativ al raului Sercaia/Sinca 
- actiuni de impadurire in zone afectate de procesele de ravenare si solifluxiuni si deteriorarea 
malurilor datorita actiunii castorilor in zonele neproductive de-a lungul raului Sercaia/Sinca si Olt 

 
e. Necesitatea protejarii unor zone cu potential natural valoros, situri sau rezervatii de 
arhitectura si arheologie 
Satul Sercaia este cea mai dezvoltata si populata asezare din cadrul comunei. Structura sa urbana 
este cea mai extinsa si complexa, consecinta a calitatii sale de resedinta de comuna. Fondul 
construit consta intr-un colaj de tipologii de locuire care respecta totusi aceleasi reguli de front ca 
in satele apartinatoare: continuitate, omogenitate si caracter compact, (rezultat al parcelarului si al 
modului de construire local specific zonei), precum si ornamentatie si cromatica traditionala 
bogata. Caracterul urban traditional se impune mentinut si amplificat, ca reper identitar important 
din punct de vedere cultural si turistic. 
Morfologia asezarii este determinata de raul Sercaia. 
Specificul local este dat de: modul de ocupare a terenului cu locuinte aliniate la strada, amplasarea 
pe parcele lungi, nivelul parter unitar al locuintelor, spatiul public tipic dintre drum si case, 
acoperisul majoritar in doua ape. Acestea sunt elemente care dau specificitate si atractivitate 
turistica, reprezentand un patrimoniu material cu puternica valoare identitara.  
Satele comunei prezinta ca trasatura principala fronturile stradale continue, omogene si opace, 
(rezultat al parcelarului si al modului de construire local), ornamentatie si cromatica traditionala.  
Caracterul traditional in special al satului Halmeag, se impune mentinut si amplificat, ca reper 
identitar important din punct de vedere cultural si turistic. 
Fronturile stradale ale satului sunt riguros continue, omogene si opace. Mentinerea acestui 
caracter se realizeaza prin reglementarile cuprinse in Regulamentul Local. Ornamentatia are un rol 
important fiind prezenta mai special pe elementele de tamplarie, usi si ferestre, dar si pe suprafete 
tencuite, acestea avand aplicatii mulate, profile trase ancadramente, texturi. Se observa 
imprumutarea motivelor traditionale ramanesti folosite in artele aplicate. Materialele folosite pentru 
finisaje sunt cele traditionale, cu exceptia caselor a caror tencuiala a fost refacuta cu tencuiala de 
ciment.  
Concluzii 
Satele comunei Sercaia detin un patrimoniu arhitectural firesc integrat intr-un mediu natural unic, 
in special satul Halmeag.          
Actualmente acest patrimoniu este in stare avansata de degradare si necesita interventie imediata. 
Punerea in valoare a elementelor de specificitate locala ar contrabalansa perspectiva 
unidirectionala catre localitatea Sercaia si ar contribui la o evolutie armonioasa a intregului 
teritoriu. 

 
f. Disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice 
- Lipsa conditiilor de functionare a unor piete agroalimentare locale; 
- Lipsa unor servicii financiar-bancare; 
- Crearea unor centre de consultanta si formare profesionala in domeniul agricol si al serviciilor 
turistice la nivel de comuna sau la nivel intercomunal; 
- lipsa unei sucursale a Directiei Agricole in zona. Exista doar la Brasov 

 
g. Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun 
Infrastructura de transport: 
Lungimea totală a drumurilor din comuna Şercaia este de 22,575 km, iar calea ferată se întinde pe 
o distanţă de 8 km. 
În localitatea Şercaia există o haltă CFR și o staţie CFR.  
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Între localitatea Şercaia - Halmeag şi Şercaia – Vad nu există mijloace de transport în comun.  
În localitatea Şercaia există două staţii de autobuz pentru cursele regulate care fac legătura între 
Făgăraş - Braşov, Rupea - Făgăraş. 
Concluzii: 
- clarificarea traseului autostrazii, care ar degreva circulatia de pe drumul national care tranziteaza 
localitatea Sercaia;  
- numarul mic al mijloacelor de transport, capabile sa asigure legaturile dintre centru de comuna si 
localitatile urbane din zona de interes economic. Lipsa statiilor de autobuz amenajate. 
- lipsa legaturilor auto dintre centrul de comuna, satele componente si teritoriile administrative; 
- o parte din locuitorii localitatii Sercaia resimt negativ lipsa unor poduri care sa lege cele doua 
maluri ale raului Sercaia/ Șinca și Olt. 
 
Prioritati  la nivelul teritoriului si al localitatii: 
Apreciem ca si pentru viitor localitatea isi va pastra caracteristicile economice traditionale in mare 
parte, dar vor aparea si alte activitati economice, in primul rand serviciile si turismul. O astfel de 
evolutie va favoriza reducerea emigrarii externe a tineretului si stabilizarea populatiei. 
Prioritatile de interventie trebuie sa vizeze: 
• Reabilitarea, refacerea si modernizarea infrastructurii de transport pe teritoriul administrativ, in 
primul rand cea cu impact imediat in dezvoltarea economica si turistica,  fluidizarea circulatiei si 
modernizarea retelei de strazi si a drumurilor comunale, trotuare si rigole; 
• Asigurarea infrastructurii edilitare pentru toate satele comunei  
-  finalizarea retelelor de alimentare cu apa potabila si canalizare in Vad si partial in Sercaia. 
- imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor menajere in toate satele comunei; 
rezolvarea problemei deseurilor provenite din constructii si demolari; imbunatatirea sistemului de 
colecatre a deseurilor provenite din agricultura/zootehnie  - construirea unei alte platfome in satul 
Halmeag. 
• Dezvoltarea turismului prin valorificarea potentialului antropic si natural existent si a initiativei 
private in acest sector, prin : 
-  dezvoltarea turismului ca sursa de dezvoltare economica; 
-  sprijinirea dezvoltarii agroturismului rural, a infiintarii de pensiuni si campinguri; 
- diversificarea ofertei turistice prin investitii in punctele de atractie pentru turisti (patrimoniul 
cultural istoric si peisagistic), muzee in aer liber si etnografice -  teritoriul cu cel mai mare potential 
de dezvoltare turistica este reprezentat de  localitatile Halmeag si Vad, pentru turism etnic si 
cultural; 
-   identificare de noi puncte de atractie turistica. 
• Imbunatatirea dotarilor si serviciilor sociale si edilitare, menite sa asigure conditiile cele mai 
bune pentru invatamant, sanatate si de petrecere a timpului liber prin: 
- pentru asigurarea tuturor conditiilor necesare dezvoltarii procesului instructiv-educativ se 
impune reabilitarea tuturor scolilor si a gradinitelor din comuna la standardele cerute de legislatia 
actuala; 
- dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente, materiale didactice si baza sportiva necesara, 
precum si asigurarea transportului auto, pentru copiii ce locuiesc la distante mari 
de scoala; 
-  infiintarea unui centru social/centru de zi pentru batrani; 
- amenajarea unei zone de agrement si faleza pe malurile raului Sercaia cu alei si mobilier urban, 
destinat destinderii si a petrecerii timpului liber; 
- infiintarea unor puncte farmaceutice umane si veterinare in toate satele apartinatoare, pentru a fi 
cat mai accesibile locuitorilor comunei; 
- modernizarea si dotatea terenurilor de sport existente in comuna ca terenuri de sport 
multifunctionale; 
- construirea unor locuri de joaca pentru copii in toate localitatile comunei. 
- extinderea retelei de distributie a televiziunii prin cablu si a internetului; 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

263 

 

- extinderea arealului de acoperire si imbunatatirea semnalului pentru telefonia mobila. 
• Sprijinirea initiativei si a investitiilor private in valorificarea resurselor materiale si umane, de 
care dispune comuna; 
 In domeniul agricol se impune: 
- sprijinirea fermelor agricole pentru cresterea animalelor, care sa valorifice mai eficient suprafetele 
mari de pasunat si fanat din zona; 
- cresterea procesului de mecanizare in agricultura locala si in cresterea animalelor; 
- intretinerea si utilizarea eficienta a suprafetelor de teren agricol, prin imbunatatiri funciare 
si impadurirea terenurilor degradate etc. 
-  dezvoltarea unei agriculturi bazata pe tehnologii performante, cu respectarea   normelor de 
protectie a mediului; 
In domeniul productiei industriale si a serviciilor autoritatile locale vor sprijini: 
- prelucrarea si valorificarea superioara a masei lemnoase; 
- dezvoltarea acvaculturii si a apiculturii; 
- exploatarea si prelucrarea unor resurse minerale si materiale de constructie aflate in zona; 
- dezvoltarea industriei energetice neconventionale, (hidro, eoliana si solara), prin incurajarea unor 
proiecte private; 
-   imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor publice; 
-   imbunatatirea sistemelor de comunicatie si informare; 
-  crearea unor baze de date care sa poata fi pusa la dispozitia potentialilor investitori de catre 
autoritatea locala; 
-   imbunatatirea mediului local de afaceri; 
-   modernizarea infrastructurii de sustinere a afacerilor. 
• Asigurarea unor facilitati pentru investitorii privati, prin: 
- terenuri spre concesionare si vanzare pentru constructii industriale, turistice si pentru servicii; 
- facilitarea obtinerii documentatiilor; 
- acces la DN; 
- telefonie fixa si mobila. 
- infrastructura edilitara (alimentare cu energie electrica, apa si canal). 
• Imbunatatirea infrastructurii culturale a comunei 
-  identificarea cladirilor traditionale in vederea conservarii acestora si punerea in valoare; 
-   diversificarea ofertei culturale. 
- reabilitarea căminului cultural din Halmeag 
- amenajarea unor cluburi pentru tineret 
- amenajarea zonei din vecinatatea ariei naturale Poienile cu narcise pentru serbari campenesti si 
religioase si revalorificarea unor vechi obiceiuri locale; 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

 

Agricultura 

Organizarea deficitara, fărâmițarea 
exagerata a proprietatilor agricole; 

Culturi care dau productii variabile 
atat in spatiu cat si in timp datorita  

posibilitatilor materiale reduse ale 
proprietarilor de terenuri agricole, 

conditiilor meteorologice 

nefavorabile in fazele de vegetatie, 
ineficienta sau lipsa asolamentelor, 

lipsa de experienta a cultivatorilor 
in gestionarea resurselor de sol, 

lipsa unor lucrari ameliorative; 

Dezechilibrarea structurii pe 
categorii de folosinta a terenurilor; 

Dezechilibrarea structurii pe 
categorii de culturi; 

Dotarea actuala este insuficienta 

comparativ cu suprafata agricola; 
Functionarea necorespunzatoare a 

sistemului de aprovizionare tehnico 
– materiala a serviciilor pentru 

agricultura; 
Numar redus al unitatilor locale de 

prelucrare a productiei agricole; 

Slaba implicare in preluarea 
productiei agricole de la 

producatori; 
Reducerea accentuata a efectivelor 

de animale si scaderea calitatii 

materialului genetic.  
Mecanizare insuficienta în 

agricultura și zootehnie; 

- dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea 
grupurilor de producatori, exploatatii gricole si 

microferme  zootehnice, precum si a serviciilor de 
management a fermelor; 

- sprijinirea fermelor agricole pentru cresterea 
animalelor, care sa valorifice mai eficient 

suprafetele mari de pasunat si fanat din zona; 

- cresterea procesului de mecanizare in agricultura 
locala si in cresterea animalelor; 

- intretinerea si utilizarea eficienta a suprafetelor 
de teren agricol, prin imbunatatiri funciare 

si impadurirea terenurilor degradate etc. 

-  dezvoltarea unei agriculturi bazata pe tehnologii 
performante, cu respectarea   normelor de 

protectie a mediului; 
- Valorificarea zonelor de pasunat ecologic care 

sa previna degradarea acestora; 

- Incurajarea realizarii unor ferme agro-turistice; 
- Limitarea taierilor haotice din fondul forestier; 

- Replantari pe terenurile degradate; 
- Asigurarea cu material saditor a localnicilor 

care doresc sa-si valorifice terenurile 
degradate/nefolosite prin impaduriri; 

- Colectarea si valorificarea locala a altor resurse 

decat cele silvice (fructe de padure, ciuperci, 
plante medicinale etc.). 

- dezvoltarea centrelor de colectare, procesare si 
promovarea produselor agricole (infiintarea unui 

centru de colectare si procesare lapte); 

-  dezvoltarea unui centru de colectare, prelucrare 
si ambalare a fructelor de padure si plantelor 

medicinale; 
-   sprijinirea infiintarii unui centru de sacrificare si 

abatorizare - animale; 
- îmbunatatirea compozitiei floristice și 

întreținerea pasunilor; 

- autorizarea unui targ de animale si  produse 
mestesugaresti; 

Industrie 

Posibilitati reduse de prelucrare a 

productiei agricole; 
Valorificarea redusa a unor 

produse agricole obtinute in 
gospodarie (lapte si produse 

lactate, lana, oua, cartofi etc.). 

Lipsa posibilitatilor de conversie 
profesionala a populatiei active din 

zona. 
Scaderea continua a numarului de 

animale la nivelul comunei datorita 

- rezervarea de suprafete pentru  urbanizare si 

dezvoltarea activitatilor agrozootehnice 
- mentinerea activitatilor industriale si de 

depozitare  
- dezvoltarea turismului/ actiuni de marketing 

pentru atragerea de investitori pentru construirea 

de pensiuni agroturistice ;  
- asigurarea de facilități pentru: prelucrarea si 

valorificarea superioara a masei lemnoase; 
dezvoltarea acvaculturii si a apiculturii; 

exploatarea si prelucrarea unor resurse minerale 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

politicii de la nivel central si a 

posibilitatilor limitate de 

valorificare a produselor locale. 

si materiale de constructie aflate in zona; 

- dezvoltarea industriei energetice 

neconventionale, (hidro, eoliana si solara), prin 
incurajarea unor proiecte private; 

-   imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor 
publice; 

-   imbunatatirea sistemelor de comunicatie si 

informare; 
-  crearea unor baze de date care sa poata fi pusa 

la dispozitia potentialilor investitori de catre 
autoritatea locala; 

-   imbunatatirea mediului local de afaceri; 

-   modernizarea infrastructurii de sustinere a 
afacerilor. 

• Asigurarea unor facilitati pentru investitorii 
privati, prin: 
- terenuri spre concesionare si vanzare pentru 

constructii industriale, turistice si pentru servicii; 
- facilitarea obtinerii documentatiilor; 

- acces la DN; 

- telefonie fixa si mobila. 
- infrastructura edilitara (alimentare cu energie 

electrica, apa si canal). 
 

Turism 

Slaba valorificare a potentialului 

turistic; 
Capacitate redusa de cazare; 

- Starea de degradare a unor 

obiective culturale protejate; 
- Infrastructura de acces si /sau de 

mediu necorespunzatoare sau lipsa 
in zonele turistice; 

- Lipsa unui punct de informare 

turistica; 
- Promovare insuficienta a 

evenimentelor culturale; 
- Lipsa turismului rural; 

- Infrastructura de sport si 
agrement slab dezvoltata; 

- Lipsa locurilor de joaca pentru 

copii; 
- Lipsa parcurilor; 

- Venituri mici ale populatiei; 
- Amenajari insuficiente pentru 

protectia si vizitarea obiectivelor 

naturale si culturale. 

- dezvoltarea turismului ca sursa de dezvoltare 

economica; 
-  sprijinirea dezvoltarii agroturismului rural, a 

infiintarii de pensiuni si campinguri; 

- diversificarea ofertei turistice prin investitii in 
punctele de atractie pentru turisti (patrimoniul 

cultural istoric si peisagistic), muzee in aer liber si 
etnografice -  teritoriul cu cel mai mare potential 

de dezvoltare turistica este reprezentat de  

localitatile Halmeag si Vad, pentru turism etnic si 
cultural; 

-   identificare de noi puncte de atractie turistica. 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

Servicii 

Domeniul serviciilor pentru 

persoane este prezent in 

localitatea centru de comuna si 
mai slab reprezentat in celelalte 

localitati; 
Din sectorul tertiar al comunei 

lipsesc o serie de servicii de mare 

importanta, printre care: unitati de 
reparatii si intretinere, servicii de 

gospodarie comunala (alimentare 
cu apa – Vad, gaze naturale- 

Halmeag, canalizare – Vad, piete 

agroalimentare);  

- înfiintarea transportului public între satele 

comunei și achizitionarea de vehicukle alimentate 

cu combustibili verzi 
- amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier 

urban si  acoperirea tuturor statiilor de autobuz; 
- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă si 

canalizare în toate satele comunei 

- modernizarea și completarea sistemului de 
gestionare a deșeurilor pe teritoriul comunei 

- înfiintarea de farmacii de uz uman si veterinar in 
fiecare sat apartinator comunei; 

- înființarea unei piete agroalimentare 

- infiintarea unui supermarket  
-crearea/reabilitarea infrastructurii de agrement: 

teatru de vara, mic cinematograf, locuri de joaca 
pentru copii, terenuri de sport , tabara scolara etc.  

-valorificarea potentialului de cadru natural din 
zona comunei, in special pentru actiuni de 

generare a unui sat de vacanta si a unor tabere 

scolare si/sau studentesti; 
-dezvoltarea infrastructurii sportive in comuna; 

-valorificarea vestigiilor existente pe teritoriul si 
raza comunei. 

-amenajarea unui Centru Social pentru Persoanele 

Vastnice 
- dotarea dispensarului din Sercaia cu 

echipamente de prim ajutor in caz de accidente 
- finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiilor de 

invatamant, la toate nivelele, asigurarea cu 
grupuri sanitare si incalzire centralizata si dotarea 

acestora; 

- realizarea unui centru de informare turistica 
pentru stimularea si dezvoltarea serviciilor 

turistice; 

Populatia si 
resursele de 

munca 

Degradarea echilibrului 
demografic, grad de dependenta 

economica mare al persoanelor 
vârsnice fată de generatia tânără. 

- Populatie in descrestere; 

scaderea populatiei cu varsta 
cuprinsa intre 20-24 ani, cu 46,5% 

- Reducerea ponderii populatiei 
tinere;  

- Migrarea absolventilor de scoala 

gimnaziala;  
- Soldul migratiei interne este 

negativ; 
- Scaderea numarului casatoriilor; 

- Cresterea numarului solicitarilor 

de plecare cu domiciliul din 

- Imbunatatirea conditiilor de viata prin ridicarea 
nivelului de trai, conditiillor de locuire si a celor de 

recreere 
- crearea unui mediu favorabil afacerilor si 

sprijinirea sectorului IMM, in vederea valorificarii 

resurselor locale; 
- acordarea de facilitati pentru investitori, 

- promovarea potentialului economic natural si 
social existent, 

- crearea de zone pentru dezvoltare industriala 

si turistica, 
- crearea de parteneriate public-private si cu 

administratiile locale invecinate in vederea 
rezolvarii in comun a problemelor de infrastructura 

cu care se confrunta. 

- amenajarea unei Piete agro-alimentare si de 



Elaborator RAPORT de MEDIU  

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al 

Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia”  

Beneficiar 
I.I. Anca Ciurduc Todoran Comuna Șercaia 

 

267 

 

DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

localitate; 

- Cresterea numarului populatiei cu 

varsta peste 85 ani-ridica probleme 
de investitii pentru ocrotirea 

sanatatii, pentru ocrotirea sociala, 
pentru asigurarea batranetii etc;  

- Rata scazuta a natalitatii va duce 

la imbatranirea populatiei; 
- Deficit de personal pe piata 

muncii datorită scaderii numarului 
persoanelor active; 

- Migrarea populatiei active catre 

zona urbana si in stainatate; 

Gros. 

- Reabilitarea infrastructurii sanitare: puncte 

medicale in fiecare sat, inclusiv dotarea 
corespunzatoare a acestora; 

Resursele materiale, locale si forta de munca, 
utilizate intr-un sistem diversificat pot asigura 

relansarea economico-sociala a comunei; 

Locuirea 

Zone cu P.O.T. si C.U.T. foarte 

mic;  

Lipsa dotarilor de stricta 
necesitate, sau prezenta unora in 

stare insalubra; 
Incalzirea populatiei se face  cu 

sobe cu combustibil solid in 

localitatea Halmeag. 

- reabilitarea tuturor scolilor si a gradinitelor din  

comuna la standardele cerute de legislatia 

actuala; 
- dotarea unitatilor de invatamant cu 

echipamente, materiale didactice si baza sportiva 
necesara, precum si asigurarea transportului auto, 

pentru copiii ce locuiesc la distante mari 

de scoala; 
- amenajarea unei zone de agrement si faleza pe 

malurile raului Sercaia cu alei si mobilier urban, 
destinat destinderii si a petrecerii timpului liber; 

- infiintarea unor puncte farmaceutice umane si 
veterinare in toate satele apartinatoare, pentru a 

fi cat mai accesibile locuitorilor comunei; 

- modernizarea si dotatea terenurilor de sport 
existente in comuna ca terenuri de sport 

multifunctionale; 
- construirea unor locuri de joaca pentru copii in 

toate localitatile comunei. 

- extinderea retelei de distributie a televiziunii prin 
cablu si a internetului; 

- extinderea arealului de acoperire si 
imbunatatirea semnalului pentru telefonia mobila. 

- asigurarea echipării tehnico-edilitare în toate 
satele 

-amenajarea spaţiilor publice din zonele centrale; 

- ocuparea parcelelor libere cu construcţii ce 
respectă specificul arhitectural local; 

Dotari social - 

culturale 

Lipsa spatiilor pentru activitati cultural-

sportive; 
Lipsa de preocupare a populatiei 

pentru recalificare si reconversie 

profesionala; 
Insuficienta reprezentare a unor dotari 

de cultura si recreere; 
Deplasarea pe distante mari pentru 

asigurarea unor servicii de natura 

-  infiintarea unui centru social/centru de zi pentru 

batrani; 
-  identificarea cladirilor traditionale in vederea 

conservarii acestora si punerea in valoare; 

-   diversificarea ofertei culturale. 
- reabilitarea căminului cultural din Halmeag 

- amenajarea unor cluburi pentru tineret 
- amenajarea zonei din vecinatatea ariei naturale 

Poienile cu narcise pentru serbari campenesti si 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

administrativa. 

Caminul cultural dn Hălmeag este intr-

o stare avansata de degradare 

religioase si revalorificarea unor vechi obiceiuri 

locale; 

- amenajarea unui Muzeu traditional comunal care 
sa cuprinda si artefacte descoperite in zona, ca 

marturii ale locuirii umane; 

ECHIPARE TEHNICA  

Circulatie 

Tranzitarea prin centrul localitatii 
Sercaia a drumului national DN1 DN 73 

A și DN1S 
Drumuri cu imbracaminte  degradata 

(starea precara a drumurilor de     

interes local din comuna); 
Poduri degradate sau insuficient 

dimensionate ca gabarit; 
DN 73A este nemodernizat, cu defecte 

in corpul drumului cu repercursiuni     

asupra sigurantei circulatiei; 
Lipsa cai de acces pietonal/trotuare; 

Lipsa piste de biciclete; 
Lipsa rigole/santuri de scurgere a 

apelor pluviale; 
Lipsa accese gospodarii/acces deficitar; 

Drumuri satesti/strazi nemodernizate in 

toate satele din comuna Șercaia; 
Drumuri agricole nemodernizate; 

Pasajul care traverseaza calea ferata, 
pe DN 73A, la Halta Sercaia este 

suprainaltat si puternic denivelat, 

producand disfunctionalitati asupra 
circulatiei rutiere; 

Drumul de acces catre Manastirea 
evanghelica luterana din Halmeag, 

monument de clasa A este din pamant; 
Cele doua poduri peste raul Olt si raul 

Sercaia/Sinca au durata de viata 

depasita si nu rezista la tonajul 
autovehiculelor - necesita consolidari/ 

înlocuire; 
Nu este asigurat transportul public 

intre localitatile comunei si catre 

celelalte localitati: orasul Fagaras si 
municipiul Brasov etc. 

Lipsesc ecranele de protectie fonică în 
zona garii și a haltei CF. 

• Reabilitarea, refacerea si modernizarea 
infrastructurii de transport pe teritoriul 
administrativ, in primul rand cea cu impact 

imediat in dezvoltarea economica si turistica,  
fluidizarea circulatiei si modernizarea retelei de 

strazi si a drumurilor comunale, trotuare si rigole; 

- respectarea zonelor de protectie/siguranta a 
drumurilor nationale DN1, DN1S, DN73A/E68 

conform prevederilor RLU,  
- solicitarea si respectarea avizelor forurilor 

competente  

- eliminarea traficului rutier greu generat de 
utilajele agricole din comuna Șercaia, prin 

devierea circulatiei acestora pe drumurile agricole 
- îmbunatatirea retelelor de transport si 

optimizarea circulatiei rutiere în scopul reducerii 
aportului traficului rutier la poluarea aerului si 

poluarea fonica 

- finalizarea lucrarilor de reabilitarea si 
extinderea strazilor principale si secundare; 

amenajarea de santuri si podete/trotuare/facilitati 
pietonale de-a lungul tuturor strazilor;  

- reabilitarea trotuarelor  cu borduri conforme 

circulatiei persoanelor cu dizabilitati;  
- amenajarea unor spatii de parcare auto 

(ecologice) (cu prioritate Zona Centru, 
monumente istorice, zona Poienile cu narcise din 

Dumbrava Vadului, in zona caminelor culturale); 
- amenajarea intersectiilor cu DN1, DN73A si 

DN1S 

- înlocuire pod peste Olt; reabilitare pod peste raul 
Șercaia/Șinca 

- amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier 
urban si  acoperirea tuturor statiilor de autobuz 

- amenajarea unor spatii de parcare in punctele 

de belvedere (Pe Lai etc) dotate cu mobilier si 
cosuri menajere 

- reabilitarea/refacerea podurilor de peste râul 
Olt 

- moderizarea drumurilor agricole; 

- instalarea ecranelor de protectie fonică în zona 
garii și a haltei CF 

Gospodarirea Lipsa unor studii de inundabilitate pe -Lucrari de aparare impotriva inundatiilor pe Raul 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

apelor raul Șercaia/Șinca. 

Sursele de apa potabilă de mare 

adâncime nu sunt potabile (apă 
sărată). Singura sursa de apă potabilă 

de mare adâncime identificată în satul 
Șercaia, a fost captata  pentru 

asigurarea necesarului de apă pentru 

populatia din comuna.  
Lipsa pragurilor de fund pe raurl 

Sercaia/Sinca care conduce la 
eroziunea malurilor 

Olt si afluentii acestuia de pe raza comunei ; 

-Masuri de combatere a eroziunii malurilor 

Sercaia/Sinca si Olt cu praguri de fund; 
 

 
 

Alimentare cu 

apa si 

canalizare 

Lipsa infrastructurii de alimentare cu 

apa si canalizare in satul Vad si partial 
in Sercaia; 

Procentul mare de locuitori neracordati 

la sistemul de alimentare cu apa si 
canalizare 

-  finalizarea retelelor de alimentare cu apa 

potabila si canalizare in Vad si partial in Sercaia. 
- imbunatatirea sistemului de colectare selectiva a 

deseurilor menajere in toate satele comunei; 

rezolvarea problemei deseurilor provenite din 
constructii si demolari; imbunatatirea sistemului 

de colectare a deseurilor provenite din 
agricultura/zootehnie  - construirea unei alte 

platfome in satul Halmeag. 

 

Alimentare cu 

gaze naturale 

Lipsa retelelor de alimentare cu gaze 

naturale in satul Halmeag. 

Intreprinderea demersurilor pentru alimentarea cu 

gaze naturale a satului Hălmeag 

Alimentare cu 

energie 

electrica 

Exista un procent de 5% din locuinte 

neracordate la reteaua electrica. 
Lipsa iluminatului decorativ a cladirilor 

si monumentelor reprezentative 

Pozarea in subteran a cablurilor de alimentare cu 

energie electrica de pe teritoriul comunei 
Realizarea iluminatului decorativ a cladirilor si 

monumentelor reprezentative 

Retele de 

telefonie  

- Lipsa unui punct de acces public la 
internet 

- Retelele de telefonie sunt pozate 
aerian 

Pozarea în subteran a retelelor de telefonie 
Dotarea celor trei camine culturale si asigurarea 

cate unui punct de acces public la internet. 

PROBLEME DE MEDIU  

Protectia si 

conservarea 

mediului 

Constientizarea populatiei comunei cu 

privire la importanta protectiei mediului 
inconjurator; 

Constientizarea populatiei comunei 

Sercaia privind sursele de poluari 
accidentale a factoriilor de mediu: aer , 

apa, sol.   
Locuitorii ignora efectele poluante ale 

unor activitati  
-Nu exista preocupare a societatii civile 

pentru starea mediului 

-Informare deficitara cu privire la 
poluare si efectele de mediu 

Protejarea rezervatiilor naturale si a ariilor 

protejate (flora, fauna). 
Igienizarea cursului de apă al pâraului Sercaia şi 

dotarea punctelor de popas turistic şi a locurilor 

de campare de pe traseele turistice existente cu 
coşuri pentru resturi menajere, WC, surse de apă 

etc; 
Întreprinderea de actiuni de constientizare a 

populației cu privire la problemele existente și 
importanța protejării mediului. 

 

Depozitarea 

deseurilor 

menajere 

Inca se mai depoziteaza gunoaie 

menajere si deseuri din constructii si 
demolari in locuri neautorizate: pe 

- cresterea nivelului de constientizare a populatiei 

asupra problemelor de mediu; 
-înlocuirea europubelelor; 
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DOMENII DISFUNCTIONALITATI Priorități de intervenție 

drumuri publice, in albia raului Olt, la 

dosuri de gradini 

- amenajarea a două platforme pentru deseuri 

zootehnice in Vad si Halmeag 

-completarea si modernizarea sistemului de 
gestionare a deseurilor pe raza comunei: 

depozitarea controlata a deseurilor din constructii 
si demolari și achizitionarea unui concasor pentru 

reutilizarea acestora la reabilitarea drumurilor 

locale. 

 

 

Caracterizarea stării actuale a mediului in zona prevazuta prin PUG a fost realizată pe baza 
datelor şi informaţiilor puse la dispozitie de titular referitoare la comuna Șercaia, precum şi a 
altor surse de informaţii publice disponibile la data elaborării raportului de mediu.  
Analiza starii actuale a mediului a fost realizata pentru fiecare aspect de mediu relevant, 
selectat în cadrul discutiilor grupului de lucru, care poate fi influentat pozitiv si negativ, de 
implementarea planului. 
Aspectele de mediu relevante considerate sunt urmatoarele:  

- aer;  
- apa; 
- solul/utilizarea terenului; 
- zgomot si vibratii; 
- managementul deseurilor; 
- populatia/sanatatea umana;  
- biodiversitatea; 
- factorii climatici; 
- patrimoniul cultural si arheologic; 
- peisajul; 
- infrastructura rutiera/transportul; 
- turism; 
- constientizarea publicului 

 
In baza analizei starii actuale a mediului s-au identificat aspectele si problemele de mediu 
relevante pentru zona ce face obiectul planului urbanistic general. S-a analizat, de asemenea, 
evolutia probabila a mediului în cazul în care nu se vor implementa prevederile planului 
urbanistic general.  
Din analiza situatiei actuale privind starea mediului, nu au fost identificate probleme majore de 
poluare, ci probleme de dezvoltare durabila, lipsuri la nivel de societate, regresul populatiei, 
degradare fizica si morala a patrimiului cultural local, lipsa reglementarilor clare in ceea ce 
priveste urbanizarea localitatii sociale, in armonie cu mediul inconjurator.   
 
In aria de implementare si in vecinatatea proiectului au fost identificate zone vulnerabile: 

- Existenta satului Hălmeag în interiorul ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 
0099 Podișul Hârtibaciului, respectiv ROSCI0205 în vecinătatea satului Vad – 
limitarea activitatilor umane în interiorul ariilor protejate; 

- Patrimoniul cultural in relatie directa cu peisajul construit si turismul; 
- Apa in raport cu inundatiile. 
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Pe teritoriul comunei se gasesc patru situri Natura 2000: ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de la 
Dumbrava Vadului, Situl ROSCI 0132 - Oltul Mijlociu Cibin – Hârtibaciu, ROSCI 0303 Hârtibaciu 
Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului, iar prin RLU  sunt prevazute masuri de 
desfasurare a activitatilor in cadrul suprafetelor care se incadreaza in vecinătatea ariilor 
protejate. 
 
Situl ROSCI 0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului se întinde pe o suprafață de 

394,90 ha din care, o mare parte, adică 189,90 ha sunt poieni. Acesta este situate în partea de 

sud-vest a satului Vad, pe limita administrativă a comunei Șercaia cu comunele Șinca și Mândra. 

Limita sitului ROSCI este situat la o distanță de 2,7 km față de limita intravilanului propus a 

satului Vad. Deasemenea, în imediata vecinătate a sitului sunt situate 2 trupuri de intravilan 

existent, respectiv trupul 2.3. – intravilan existent cu funcțiunea de locuință (0,3ha) situat chiar 

pe limita sitului și trupul 2.2. – intravilan existent cu funcțiunea de spații verzi pentru agrement 

și sport sau caracter tematic (10,33ha) situat la o distanță între cca. 15m (cel mai apropiat 

punct) și cca. 150m (cel mai depărtat). Trupul 2.2 se extinde cu suprafața de 14,48ha 

perimetral limitei de intravilan existent pe laturile din partea de nord, est și sud ale trupului de 

intravilan existent, rezultând astfel un trup de intravilan propus cu suprafața totală de 24,81ha 

care pe o distanță de cca. 200m limita intravilanului propus este aproape tangenta cu limita 

sitului (distanță de cca. 5m). 

 

 Niciunul din cele două trupuri de mai sus nu se suprapune cu situl Situl ROSCI 0205 - 

Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului. 

 

 Cele două situri Natura 2000, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 

Podișul Hârtibaciului, sunt situate în partea de nord și nord-vest a comunei, înconjurând 

satul Hălmeag. Mai exact, limita sitului  ROSPA 0099 este situat pe limita intravilanului existent. 

În situația existentă în partea de nord-est si nord-vest a satului Hălmeag eru situate 

trupurile 3.2 (saivan) 3.3 (statia de epuare veche), trupuri care pentru varianta prezentă a PUG-

ului s-a scos din intravilan. 

Totodată, în partea de nord a intravilanului existent al satului Hălmeag se adaugă ca și 

extindere a intravilanului suprafața de 3,92ha cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni 

complementare și terenuri agricole în intravilan. Această extindere se suprapune cu situl ROSPA 

0099 – Podișul Hârtibaciului pe suprafața de 3,92ha. 

Estimarea impactului potenţial al planului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar se regăsește la punctul 4.6.3.3.  

În ceea ce privește exinderea intravilanului în satul Hălmeag cu 3,92 ha, precizăm că reducerea 

suprafetei ariei de protecție avifaunistică ROSPA0099 este mică in raport cu suprafata totala a 

sitului. 
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Prin ocuparea terenurilor cu diferite obiective,  reducerea suprafeţei sitului Natura 2000  este 

nesemnificativă – 0,0016 %,  se manifestă pe terenuri antropizate şi nu conduce la modificarea 

statutului de conservare iniţial într-unul mai puţin favorabil. 

Situl ROSCI 0132 - Oltul Mijlociu Cibin – Hârtibaciu este amplasat la limita administrativ 

teritorială a comunei Șercaia cu comuna Mândra, în partea nord-vestică, în zona unde Râul Olt 

iese din teritoriul comunei Șercaia și trece pe teritoriul comunei Mândra. 

Acesta se ocupă sub 1% din teritoriul comunei Șercaia, nu influețează și nici nu este 

influențat de propunerile de dezvoltare din PUG. 

Propunerile de dezvoltare durabila a comunei Șercaia nu duc la o scadere a calitatii factorilor de 
mediu si nu genereaza impact negativ semnificativ asupra mediului in aria de implementare a 
planului „Reactualizare Plan Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Șercaia”. 
Proiectul nu afectează semnificativ speciile de mamifere, amfibieni si reptile, pesti, nevertebrate, 
plante pentru care a fost desemnat situl ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205 respectiv 
ROSPA0099. Implementarea proiectului  nu va conduce la fragmentarea unor habitate, nu va 
afecta zone de hrănire şi/sau reproducere, nu va produce o izolare reproductivă a nici unei 
specii de interes comunitar din cuprinsul ariei naturale protejate.  
 
Prin efectuarea propunerilor de dezvoltare din proiect, impactul potential al PUG se manifesta  
direct, strict local pe suprafata de implementare a planului şi nu conduce la modificarea 
statutului ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205, respectiv ROSPA0099 de conservare iniţial 
într-unul mai puţin favorabil.   
 
De asemenea, realizarea planului “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local 
de Urbanism al comunei Șercaia”, nu contravine masurilor generale de management ale 
siturilor, ci le intareste chiar prin prioritatile de dezvoltare durabila pe care le propune, 
respectiv: 
a) Reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice/ evenimente / activități  
b) Reglementarea construcțiilor și funcțiunilor 
c) Limitarea accesului turiştilor în afara traseelor marcate;  
d) Creşterea eficienţei managementului apelor uzate și a deşeurilor. 
 
Prin proiect sunt luate toate masurile de protectie astfel incat sa nu se produca poluare fecaloid-
menajera prin deversari necontrolate de dejectii in apa raului Olt și a pârâului Șercaia/Șinca. Se 
propune finalizarea lucrărilor pentru introducerea/extinderea retelei de canalizare în satele Vad 
și Șercaia si conectarea constructiilor la sistemul centralizat de canalizare menajera. 
Una dintre măsurile propuse de plan pentru eliminarea poluării solului și apelor o reprezinta 
managementul corespunzător al deșeurilor din construcții și demolări prin identificarea unui 
teren în domeniul public al UAT și depozitarea controlata a acestora. 
De asemenea, pe extinderile de intravilan se propune ocuparea parcelelor libere cu construcții 
care respectă specificul arhitecturii locale, dar și lucrari de amenajare si sistematizare a 
santurilor de scurgere/drenare ape pluviale, din zonele de dezvoltare urbanistica. 
Reglementarea desfasurarii activitatilor turistice se va realiza conform normelor de aplicare a 
PUG , stabilite in RLU si in consens cu Planurile de management ale ariilor protejate. 
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Totodata, tinand cont de directiile de realizare a investitiei, in sensul dezvoltarii economice a 
localitatii inclusiv turism, este necesarea informarea asupra destinatiilor turistice cu puncte de 
plecare satele Vad și Hălmeag, corelate cu masurile de management ale ROSCI 0205 - Poienile 
cu narcise de la Dumbrava Vadului, ROSCI 0303 Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul 
Hârtibaciului, avand obiective comune de conservare. 
 
In perioada de realizare a lucrarilor, temporar şi local, în apropierea frontului de lucru, fauna 
locala, care nu este de interes conservativ, poate fi disturbată datorită zgomotului produs de 
utilaje, dar prin măsurile de reducere propuse in cadrul avizarii/autorizarii individuale a 
obiectivelor investitionale, efectul va fi nesemnificativ. 
Avand in vedere faptul ca speciile de faună şi floră prezintă o vulnerabilitate deosebită corelată 
cu presiunea exercitata asupra habitatului ocupat de acestea, nu se estimează producerea unui 
impact negativ semnificativ asupra cuibaritului si rezidentei speciilor de pasari enumerate în 
anexa I a Directivei Păsări si a pasarilor cu migratie regulata nementionate in anexa I a 
Directivei Păsări (2009/147/EC). 
 
În aceste condiţii, din punct de vedere al reducerii suprafeţei ariilor protejate ROSCI 0303 
Hârtibaciu Sud – Est și ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului se poate aprecia că impactul potential 
al proiectului este nesemnificativ  şi nu afectează statutul de conservare al  speciilor de interes 
comunitar sau habitatelor acestor specii, nu împiedică manifestarea pentru cuibarit, rezidenta, 
migratie a speciilor de fauna protejate ca urmare a instituirii ariilor de protectie si nu periclitează 
integritatea şi coerenţa  reţelei Natura 2000. 
 
In concluzie, se poate aprecia că impactul potential al proiectului din interiorul/vecinatatea 
siturilor de importanta comunitara ROSCI0303, ROSCI0132 și ROSCI0205, respectiv ROSPA0099 
este nesemnificativ şi nu afectează statutul de conservare al  speciilor si habitatelor de interes 
comunitar prezente in sit si nu periclitează integritatea şi coerenţa  reţelei Natura 2000. 
 
Patrimoniul cultural al comunei necesita reabilitare/punere în valoare.  
Planul de urbanism general propuse masuri de prevenire si de actiune in situatii de riscuri 
naturale. Prin PUG și RLU sun stabilite interdictii definitive de construire pentru zonele care 
prezinta riscuri naturale, servituti de protectie etc 
 
Pe teritoriul administrativ al comunei Șercaia, calitatea factorilor de mediu se incadreaza in 
limitele impuse prin legislatia de mediu in vigoare, pe teritoriul comunei nu exista surse majore 
de poluare a factorilor de mediu. 
 
Problemele de mediu ale localitatii identificate si in cadrul realizarii PUG sunt: 

- Poluarea aerului determinata de trafic; 
- Poluarea apei determinata de deversari de ape uzate neepurate in raul 

Șercaia/Șinca și Olt, lipsa zonelor de protectie sanitara, deseurile din construcții și 
demolări abandonate pe cursuri de apa; 

- Inundatiile –ca factor de risc pentru lunca raului Olt și Șercaia/Șinca; 
- Managementul deseurilor; 
- Restrictiile urbanistice in ceea ce priveste utilizarea terenurilor 
- Turismul necontrolat si braconajul, recoltari de flora; 
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- Degradare patrimoniului cultural de care beneficiaza localitatea. Lipsa valorificarii 
turistice a monumentelor istorice aflate pe teritoriul administrativ, si/sau legate de 
existenta unor personalitati locale; 

 
Planificarea urbanistica a localitatii are in vedere dezvoltarea localitatii și cresterea nivelului de 
trai al locuitorilor. 
Amplasarea localitatii intr-un cadru natural deosebit, prezenta unui patrimoniu cultural si a  
traditiilor locale, amplasarea la intersecția a trei drumuri naționale: DN1, DN1S și DN73A sunt 
doar cateva din avantajele acestei variante de dezvoltare. Comuna Șercaia deține resurse 
materiale locale si forta de munca, care utilizate intr-un sistem diversificat pot asigura 
relansarea economico-sociala a comunei. De asemenea, echiparea edilitara dezvoltata la nivelul 
comunei reprezintă o oportunitate atat pentru populație, cât și pentru investitori. alimentarea cu 
apa in sistem centralizat, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze 
naturale în Șercaia și Vad si telecomunicatii. Sistemul actual de management al deșeurilor 
reprezinta o altă oportunitate, acesta urmând sa fie completat prin propunerile de dezvoltare cu 
incă două platforme pentru depozitarea deșeurilor vegetale și din zootehnie, depozitarea 
deșeurilor don construcții și demolari și achizitionarea unui concasor pentru prelucrarea acestora 
în vederea reutilizării pentru reabilitarea drumurilor locale. 
 
Dezvoltarea socio-economică constituie factorul cu cel mai puternic impact asupra mediului 
natural fiind responsabil pentru poluarea aerului în zonele urbane şi limitrofe, a solului, precum 
şi a apelor de suprafaţă şi a celor freatice. 
Managementul necorespunzaor al deseurilor municipale afectează în mod negativ mediul 
înconjurător, având ca efect poluarea acestuia din cauza lipsei sau stării precare a 
infrastructurii.  
Efectele implementarii PUG asupra factorilor de mediu pot sa apara atat pe perioada de 
executie a lucrarilor, cat si  in timpul exploatarii investitiilor. 
Emisiile provenite din activitatile specifice de constructie au urmatoarele caracteristici comune:  
 - sunt emisii la nivelul solului, nedirijate 
 - au impact preponderent local (nu afecteaza localitatile limitrofe amplasamentelor) 
 - sunt temporare (dureaza pana la terminarea lucrarilor). 
Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor datorita 
expunerii mai indelungate. 
Populatia existenta din zona locuita este expusa perioade limitate de timp, efectele avand 
caracter de disconfort. 
In perioada de constructie/dezinvestire propriu-zisa activitatile de decopertare a solului si/sau 
schimbarea destinatiei terenului vor constitui sursa principala de afectare a calitatii solului.  
De asemenea, pot aparea evenimente de poluare accidentala, cum ar fi scurgerile accidentale 
de combustibili si uleiuri pe sol de la utilajele si mijloacele auto angrenate in activitatile specifice 
de constructie. 
Sursele accidentale de poluare pot apare ca urmare a avariilor de mica sau mare amploare, cu 
deversari de lichide pe sol (scurgeri datorate neetanseitatilor, deversari din mijloace de 
transport auto). Astfel, ca urmare a lucrarilor preconizate a se executa conform planificarii 
durabile, in cazuri accidentale poate avea loc poluarea solului cu produse petroliere. 
 
Pentru perioada de exploatare a propunerilor de dezvoltarea durabila a localitatii, efectele 
principale pe termen mediu si lung vor fi estimate si incadrate in limitele impuse conform 
normativelor in vigoare, pentru fiecare factor de mediu. 
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Investitiile propuse a fi realizate prin PUG sunt cu impact potential asupra mediului, în întelesul 
dat de Ordinul 863/2002.  Acestea trebuie sa fie însotite de studii de evaluare a impactului 
asupra mediului. Evaluarile de impact se vor întocmi în conformitate cu cerintele legislatiei 
nationale în vigoare si vor putea permite identificarea:  
• Efectelor potentiale asupra mediului în aria de proiect; 
• Celor mai bune tehnici si solutii disponibile pentru activitatile propuse; 
• Setului de masuri necesar prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative asupra 

mediului generat de investitie; 
• Setului de masuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a realizarii investitiei. 
 
La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din 
punct de vedere al protectiei mediului (acolo unde este necesar, în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu), în 
cadrul careia exista de asemenea posibilitatea suplimentara a identificarii eventualelor aspecte 
de impact si a conformarii cu prevederile legislatiei de mediu. 
 
Monitorizarea efectelor negative generate de implementarea planului se efectuează prin 
raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ 
asupra mediului. Aceşti indicatori au fost stabiliţi astfel încât să faciliteze identificarea 
modificărilor induse de implementarea planului. 
 
Analizând planul din perspectiva situatiei existente, nereglementate, in raport cu obiectivele 
strategice de dezvoltare durabila actuale si viitoare,  sunt evidente efectele pozitive ale PUG-ului 
pe termen mediu si lung. 
 
 
 


