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MEMORIUL GENERAL
Cap. 1 INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

1.DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)
- ACTUALIZARE -

COMUNA UMBRĂREȘTI, JUDEŢUL GALAŢI

2. BENEFICIAR: UAT COMUNA UMBRĂREȘTI

3. PROIECTANTUL GENERAL: CABINET INDIVIDUAL DEARHITECTURĂ
ARH. ROXANA MARIA GHEORGHIU

4. DATA ELABORĂRII: OCTOMBRIE 2020

5. PROIECT NR.: 408/2020

În baza comenzii nr. 792/05.02.2020, înaintată de UAT comuna Umbrărești , s-a
încheiat contractul de servicii nr. 408/06.10.2020 pentru Actualizare P.U.G comuna
Umbrărești în perioada următoare .

S-a demarat  acțiunea de cercetare, investigare și măsurare a intravilanului existent în
strânsă legătură cu întreg teritoriul administrativ al UAT comuna Umbrărești și s-a obținut
planul topografic cu viza OCPI nr. 1293/2020 având conturul intravilanului în varianta
actualizării (2020).

Concomitent, s-au făcut investigațiile și cercetarea arheologică a teritoriului
administrativ al UAT comuna Umbrărești, prin care s-au identificat, măsurat și poziționa t în
coordonate toate descoperirile arheologice, făcute în timp ( tumuli și situri arheologice).

Studiul de bază în demararea lucrării este cel de fundamentare istorică  care s-a
desfășurat prin cercetarea intravilanului urmată de cercetarea de arhivă, pentru depistarea
documentelor care au stat la baza evoluției localității.

1.2. OBIECTUL P.U.G.
1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM:

Documentația îşi propune stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale comunei Umbrărești ,
în corelare cu prevederile de amenajare a teritoriului naţional şi judeţean şi în condiţiile
respectării dreptului de proprietate şi a interesului public.

Aceste deziderate nu se pot realiza fără o informare precisă, la obiect, printr-o relaţie
nemijlocită atât cu Consiliile Locale cât şi cu reprezentanţi ai comunității şi ai principalelor
activităţi social – economice din zonă.
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Este necesară o permanentă actualizare a principalelor elemente urbanistice şi social
– economice, care având un caracter dinamic, solicită o cunoaştere aprofundată, cu un
caracter continuu şi o coordonare susţinută a lor, în scopul protejării, reabilitării,
conservării şi valorificării patrimoniului complex existent în localităţile supuse studiului.

Documentația urmăreștea rezolva următoarele tipuri de probleme la nivel de
localitate:

- raportul optim dintre amenajarea generală a teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a
locăliţăţilor sale;

- relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ;
- relaţionarea din punct de vedere funcţional al spaţiilor;
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale sau antropice şi reducerea vulnerabilităţii

fondului construit (existent şi viitor);
- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi

permanente de construire;
- evidențierea fondului construit şi amenajat valoros din punct de vedere istoric şi

ambiental şi propunerea unui sistem de protecţie a acestuia;
- modernizarea şi dezvoltarea echipării infrastructurii edilitare aferentă zonelor de

extindere a intravilanului;
- creșterea calităţii vieţii;
- dinamizarea economiei locale;
- stabilirea reperelor necesare realizării investiţiilor de utilitate publică;
- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate;
- punerea la punct a sistemului de reglementare a activităţii de  construire (certificate de

urbanism şi autorizaţii de construire);
- corelarea intereselor publice cu cele individuale.
Teritoriul comunei Umbrărești are o poziţie geografică şi caracteristici care au impus

analize particularizate prin studii de fundamentare aleteritoriului, preluate apoi în
documentaţia PUG. Din acest motiv analiza şi propunerile sunt adaptate acestei situaţii, fiind
în acelaşi timp conforme cu cadrul conţinut general acceptat.

În acest sens, prezentul studiu propune soluţia dezvoltării urbanistice a localităţii
Umbrărești , pornind de la baza grafică de date, la care se adăugă documentarea
completă, actualizată “pe teren“, corelată cu propunerile urbanistice pozitive realizate în
studiile anterioare.Toate acestea  s-au făcut în conformitate cu Conţinutul – cadru în
vigoare, Ordinul 13/N/1999 al M.L.P.A.T. (Ord. comun aprobat de M.A.P.P.M. A SUB NR.
1184 / RT/09/2000 şi respectiv de M.L.P.A.T. sub nr. 201 /N /09.2000) şi ridicare
topografică vizată OCPI nr. 1293/2020.

Propunerile ce se avansează vor trebui să coreleze, de asemenea, potenţialul economic
şi uman cu aspiraţiile de ordin social şi cultural ale populaţiei.

2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A COMUNEI, INIŢIAT ŞI
APROBAT DE CONSILIUL LOCAL
Documentația este întocmită în conformitate cu politica de dezvoltare rurală a

comunei Umbrărești în care se va pune accent pe stabilirea intravilanului comunei si
mobilarea in continuare a acestuia, cu obiective de interes public.

Proiectul va cuprinde conform temei – program, piese scrise – Studii de fundamentare (
studiul istoric, arheologic și geotehnic) memoriul general, R.L.U.,documentaţii pentru
obținerea avizelor , cât şi piese grafice aferente întocmite la scara impusă și pe suport
topografic actualizat.

Documentaţia va include toate concluziile rezultate în urma efectuării recensământului
populaţiei.

Obiectivele pe termen scurt la nivelul întregii unităţi administrativ teritoriale sunt:
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- Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan al comunei Umbrărești în relaţie cu teritoriul
administrativ al acesteia;

- Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- Zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
- Stabilirea necesarului de dotări la nivel de comună și completarea sau redimensionarea

acestora după caz .
- reabilitarea și dotarea  Așezământului Cultural de la Umbrărești ;

- Instituirea zonei de protecţie pentru situl arhelogic "Așezare " mahalaua Tămășeni
amplasată la marginea de est a satului Umbrărești  comuna Umbrărești , conform
LMI/2015 poz. 88. GL-I-s-B-02996 - mil. IV a.Chr. - eneolitic târziu , Cultura Gumelnița,
aspectul Stoicani - Aldeni.
- Identificarea celor 11 tumuli în zone cu potențial arheologic, reperați şi neclasaţi,  pe

teritoriul UAT  comuna Umbrărești .
- Completarea  utilităților la nivel de comună  până la 100%: apă rece și canalizare;

- Punerea în operă a proiectului în faza SF pentru înființarea sistemului de alimentare cu
gaze naturale a comunei ;
- Corelarea necesarului de spații verzi/ locuri de joacă cu necesitățile  populației și evoluția
localității

Prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
- Evoluţia în perspectivă a localităţii;
- Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
- Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute in PATN, PATZ şi PATJ;
- Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
- Reabilitarea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
- Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum și măsurile
specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor,utilizarea terenurilor şi realizarea
construcţiilor în aceste zone.

Odată stabilite direcţiile de dezvoltare ale comunei Umbrărești , documentația (P.U.G.
actualizare - comuna Umbrărești ) va da răspuns tuturor problemelor imediate, în special
determinarea categoriilor de intervenţii, permisiuni şi restricţii, necesităţi şi urgenţe.

În urma discuţiilor cu Primăria şi Consiliul Local al UAT comuna Umbrărești
s-au stabilit amplasamentele construcţiilor prevăzute a fi realizate în perioada imediată şi
direcţiile de dezvoltare ale comunei, în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi a
interesului public.

3.EDIŢII ANTERIOARE ALE  P.U.G., MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
Planul Urbanistic General, are atât caracter director, cât şi de reglementare şi

reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru
realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ – teritorială
are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe P.U.G.-ul, care se actualizează periodic la cel mult
10 ani. P.U.G.-ul nu reprezinta o faza de investitie, doar o faza premergătoare realizării
investiţiilor, pe care le fundamentează din punct de vedere urbanistic (rezervari de terenuri,
stabilirea parametrilor generali ai configuraţiei obiectelor de arhitectură s.a. )

P.U.G.-ul are caracter strategic, detaliind din punct de vedere legal si tehnic
viziunea asupra dezvoltării spaţiale a unităţii teritorial - administrative, fundament al viitoarei
evoluţii socio – economice.

Prevederile P.U.G. se preiau şi se detaliază în documentaţiile ce urmează să se
elaboreze pentru părţi componente ale teritoriului  (în Planuri Urbanistice Zonale şi/sau în
Planuri Urbanistice de Detaliu).

În scopul întocmirii prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de surse
documentare referitoare la contextul teritorial şi stadiul actual al dezvoltării comunei
Umbrărești :
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- Planul de amenajare a teritoriului judeţului Galaţi (P.A.T.J. Galaţi);
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Galaţi (2016- 2020);
- Strategia de Dezvoltare a U.A.T. comuna Umbrărești (2016- 2020);
- Date statistice şi actualizări planimetrice oferite de OCPI Galati şi Primăria

comunei Umbrăreșți ;
- Studii de teren - reactualizarea fondului construit;
- Ortofotoplan ANCPI.

Odată elaborat, avizat şi aprobat noul Plan Urbanistic General actualizat, devine
principalul instrument în dezvoltarea comunei şi va fi utilizat la:

- Promovarea tuturor investiţiilor din fonduri publice,pentru dezvoltarea
infrastructurii  şi a instituţiilor publice,

- Emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire,
- Respingerea solicitărilor de construire, neconforme cu prevederile P.U.G.,

Rezolvarea litigiilor ce pot apare între Consiliul Local şi persoane fizice sau juridice,  litigii
între persoane fizice sau orice alte situaţii.

1.3 SURSE DOCUMENTARE
La actualizarea Planului Urbanistic General, s-au folosit ca bază a proiectării Legea

350/2001(modificată şi republicată prin Legea 190/26.06.2013) privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi H.G.R. nr. 525/1996, modificată, completată şi republicată în
27.11.2002, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Elemente legislative conexe:
 Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste

Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic

general, reglementare tehnica GP038/99, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.
13/N/1999;

 Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism,
reglementare tehnica aprobata cu Ordinul M.L.P.A.T nr. 21/N/10.04.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Legea nr.190/2013 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național:

- Secțiunea I – Căi de comunicație (Legea nr. 363/2006)
- SectiuneaIIApa(Legeanr.171/1997,cumodificărileşicompletărileulterioare),
- Secțiunea III – Zone protejate (Legea nr. 5/2000),
- Secțiunea IV– Rețeaua de localități (Legea nr. 351/2001, cu modificările

şi completările ulterioare),
- Secțiunea V – Zone de risc natural (Legea nr. 575/2001),
- Secțiunea VI – Zone turistice (Legea nr.190/2009).

 H.G. nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 855/2001 privind modificarea H.G. 525 din 27 iunie 1996 privind aprobarea

Regulamentului General de Urbanism;
 Ordin nr. 233 din 26 februarie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de
elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism;

 Metodologie privind conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism in concordantă cu
LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 Ghidul cuprinzând precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea
regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 80/N/1996;
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 Ordonanța de urgenta nr.142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a –zone cu resurse turistice;

 PATZ Galați-Brăila-Tulcea, 2005;
 Hotărâre nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului

de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România;

 Ordonanţa nr. 27/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001;
 Legea 287/2009 privind CodulCivil,republicat, cu modificările si completările

ulterioare;
 Legea nr. 242/2009 privind Ordonanţa nr. 27/2008 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul;
 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi

completările ulterioare;
 Legea nr. 114/1996 – legea locuinţei;
 Legea nr. 453/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;
 Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 46/2008 , Codul Silvic, republicata la 12 august 2015;
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările

ulterioare;
 Legea 451/2002 privind ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptata la

Florența la 20 oct. 2000;
 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările

ulterioare;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările

ulterioare;
 Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protecția mediului;
 Legea nr. 159/1999 privind modificarea legii nr. 137/1995;
 Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanța de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de

bunuri proprietate publica;
 Ordonanța de urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de

Management al Situațiilor de Urgenta, cu modificările si completă rile ulterioare;
 Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate

publica privind mediul de viata al populatiei;
 Ordonanta de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
 Directiva 91/271/CCE privind epurarea apelor urbane uzate;
 Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;
 Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica Republicata;
 OUG nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi , cu modificările şi completările
ulterioare;

 Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr.2682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice, a Listei monumentelor
istorice, a Fisei analitice de evidenta a monumentelor istorice si a Fisei minimale de
evidenta a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;
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 Ordonanta nr.43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicare;

 Legea 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, modificata
prin Legea nr.43/2004 si Republicata in 2004;

 Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata 2008;
 Ordinul comun 1184/RT/09.2000 si MLPAT nr. 201/N/0/2000 ORDIN al ministrului

apelor, padurilor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii
teritoriului pentru aprobarea reglementarilor tehnice „Ghid metodologic privind
elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integranta a
planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor de urbanism – Indicativ GM 008-
2000”

 Legea 54/2012 privind desfăsurarea activitatilor de picnic;
 DIRECTIVA SEA – Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri

si programe asupra mediului;
 HG nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu

pentru planuri si programe cu modificări si completările ulterioare;
 ORD MMGA nr.995 din 21.09.2005 pentru aprobarea listei planurilor si programelor

care intra sub incidenta HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri si programe;

 Manual – Aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe, elaborat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si Agenția Națională
pentru Protecția Mediului;

 ORDIN MMGA nr.117 din 2 februarie 2006, pentru aprobarea Manualului privind
aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

 Ordinul nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi
în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultura actualizat
pana in 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul nr.119/2014 , pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei, cu modificările şi completările ulterioare;

 O.G. nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor;
 Legea nr. 124/1995 privind aprobarea legii nr. 47/1994 cu modificările şi completările

ulterioare;
 Legea nr.107/1996 - legea apelor,  cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 41/1995 privind protecţia patrimoniului naţional;
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobata prin Legea nr.49/2011;
 Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 468/2003 privind protejarea monumentelor istorice;
 O.G. nr. 2807/2003 privind normele metodologice de clasare a monumentelor

istorice;
 Legea nr. 378/2000 privind protejarea siturilor arheologice;
 O.G. nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național;
 Ordinul nr. 2260/2008 – Norme metodologice de clasare si inventariere a

monumentelor istorice;
 Ordinul nr. 2048/2009 privind modificarea normelor metodologice de clasare si

inventariere a monumentelor istorice;
 Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Convenției pentru protecția partimoniului

ahitectural al  Europei, adoptata la  Granada  la 3.10.1985;
 Legea nr. 106/1996 Legea protecţiei civile;
 Ordinul nr.163/2007 de aprobare a Normelor generale  de apărare împotriva

incendiilor;
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 Ordin nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

 O.G. nr. 147/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor;
 Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare;
 Ordinul nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea

deşeurilor;
 H.G.577/1997, privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si asfaltarea drumurilor de

interes local republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 Hotararea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
 Ordonanța de Urgență nr.92/ 2011 privind regimul deşeurilor;
 Ordinul comun MMAP nr. 333/2021 si MADR nr 165/2021 privind aprobarea codului

de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți
din surse agricole;

 HG nr. 587/2021 - prevederile Programului de acțiune pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole devin obligatorii pentru toti
fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole;

 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Galați transpune pe plan
județean principiile si obiectivele enunțate in PNGD aprobat cu HG nr. 942 din
20.12.2017 si Strategia Națională de Gestionare a deșeurilor 2014 - 2020 aprobata
prin HG nr. 870 din 06.11.2013;

 Ordinul nr.1028/2004 – Norme de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al
populaţiei;

 Lege nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii
teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 OG nr. 36/2004 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ;
 Ordinul nr. 1549/2008 privind norme tehnice pentru elaborarea Registrului local al

spaţiilor verzi;
 Legea nr. 313/2009 privind modificarea si completarea legii nr. 24/2007 privind

reglementarea si adminstrarea spatiilor verzi din zonele urbane cu modificarile si
completarile ulterioare.

Legislaţie drumuri:
- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
juridic al drumurilor, cu modificarile şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1170/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr.
1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și
amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor
de acces la drumurile publice;
- Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale,
publicat Monitorul Oficial nr. 746/18 sept. 2017;

- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, privind “Normele tehnice privind
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi rurale” publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 138bis/1998;
- AND 600 Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice;
- Actul comun A.N.D. şi Departamentul Poliţiei Rutiere cu nr.A.N.D. 93/1404/1998
şi I.G.P. 153149/1998;
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- O.G. nr. 195/2002 – actualizată in 2014 (codul rutier 2007);

Legislație C.F. :
- Ordonanță de Urgență  nr. 12/1998 privind transportul pe căile fereate române și

reorganizarea Societății Naționa le a Căilor Ferate Române , cu modificările ulterioare ;
- Ordonanță de Urgență  nr 83/16.11.2016 privind unele măsuri de eficientizare a
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul
transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative .

Cap.2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 EVOLUŢIE - EXTRAS DIN STUDIUL ARHEOLOGIC

1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A TERITORIULUI  ADMINISTRATIV AL
COMUNEI UMBRĂREȘTI

Pe întreg teritoriul comunei au fost descoperite mărturii arheologice din diferite
perioade istorice, începând cu neoliticul şi epoca bronzului, continuând cu mărturii din epoca
fierului, perioada daco-getică şi cea daco-romană, cu elemente ce atestă locuirea umană în
perioadele secolelor IV-V p. Chr.(cultura Sântana de Mureş), şi secolele VIII-XI p.
Chr.(cultura Dridu), încheind cu perioada medievală şi modernă. Multe din aceste au fost
sesizate de profesorul Ion T. Sion prin periegheze, dar și de către cetățeni ai comunei care
cu prilejul diferitelor lucrări au făcut descoperiri fortuite.

Bunurile găsite cu prilejul descoperirilor fortuite au fost fie pierdute, fie au fost
recuperate de către profesorul Sion, parte dintre bunuri intrând în colecția Muzeului de Istorie
„Teodor Cincu” din Tecuci. Locurile în care au fost efectuate aceste descoperiri nu mai pot fi
identificate în teren cu claritate.

Dintre aceste descoperiri menționăm că în Umbrărești-Deal au fost găsite două
monede romane și o amforetă din secolele II-III iar pe o proeminență a terasei estice de la
hotarul Torcești-Ivești au fost găsite fragmente de ceramică de factură romană.

Urme de locuire din perioada daco-romană au fost descoperite și în cimitirul din
Condrea  de unde au fost recuperate fragmente ceramice de la un vas de provizii și de la
alte vase din perioada secolelor III-IV p. Chr.
În câteva puncte de pe teritoriul comunei Umbrărești (la Tămășeni-Dealul Bisericii, pe
Casadiei, la est de biserica din Siliștea) au fost găsite urme de locuire din perioada
premedievală, a secolelor VIII-XI, constând în fragmente ceramice și fragmente de chiric de
la locuințe și vetre de foc Pe teritoriul satului Umbrăreşti, cu ocazia lucrărilor de acoperire a
vechiului curs al apei Bârladului, au fost distruse zeci de schelete umane (circa 30-40).

Mormintele fără inventar şi cu orientări diverse ce pot fi atribuite unor aşezări  din
secolele V-VII p. Chr Tot pentru perioada medievală, Ion  T. Sion relatează despre
descoperirea de către niște lucrători, la 300m-400m sud de fostul C.A.P., a unui mormânt de
nomad. La adâncimea de circa 1,50 m a fost găsit un schelet uman întreg, orientat pe
direcţia vest-est, având alături un craniu de cabalină, cele patru copite cu părti din picioarele
calului, precum şi câteva resturi din piese de harnaşament. S-a considerat ca mormântul a
aparţinut unui călareţ de neam turanic şi datează din secolul al XI-lea.

În partea de vest a comunei, în special pe zonele mai înalte din lunca Bârladului,
există o locuire mai densă, fiind identificate opt zone cu potențial arheologic ridicat, spre
deoseire de  zona de est unde au fost identificate doar zone de necropole tumulare.

Stabilirea începuturilor comunităţii rurale de pe teritoriul actualei comune Umbrăreşti
este dificil de făcut în absenţa unor izvoare scrise, ce apar abia în secolele XV-XVI, când se
fac primele menţiuni privitoare la acest spaţiu.
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Pentru sfârşitul mileniului I p. Chr. şi primele secole din mileniul al II-lea, mărturiile
arheologice specifice culturii Dridu şi perioadei de cristalizare a relaţiilor feudale, dovedesc
existenţa unei locuiri în perimetrul umbrăreştean, într-o epocă în care pământul era stăpânit
de obştea teritorială sătească în devălmăşie. În cadrul acestora exista un dualism al
proprietăţii, în sensul coexistenţei proprietăţii comune asupra pământului, a pădurilor,
păşunilor şi izlazurilor, cu cea privată asupra casei de locuit, curţii, animalelor, uneltelor.
Dacă la început pământul era distribuit periodic sub formă de loturi în folosinţă personală iar
o parte rămânea la dispoziţia comunităţii, fiind lucrat în comun în vederea satisfacerii unor
nevoi generale, treptat şi adeseori prin forţă, mai marii obştii, sau autoritatea centrală de mai
târziu, pun stăpânire pe loturile comunităţii, îi aservesc pe posesorii acestora, ocupând
uneori şi părţi din pământurile folosite în comun. Conducerea obştilor era în genere colectivă.
Din rândul membrilor obştii se diferenţiază însă sfatul oamenilor buni şi bătrâni, adică aceia
care se bucurau de mai multa vază. Această formă de organizare se păstrează până târziu
în spaţiu românesc, documentele din secolele XVII şi chiar XVIII amintind de conducerea
colectivă şi de „bătrânii” obştii, în diferite formulări.

După întemeierea statului feudal Moldova, documentele consemnează şi consfinţesc,
printre altele şi străvechile hotare ale obştilor săteşti, care intrate sub autoritatea centrală,
indiferent dacă sunt libere, domneşti, boiereşti sau mănăstireşti sunt definite prin formule de
genul “hotarul acestui sat mai sus scris să fie din toate părţile după hotarul vechi, pe unde au
folosit din veac”, “pe unde din vechi au umblat”, “pe unde din vechi au trăit”, “din moşi”, etc.

Hotarele istorice ale obştii Umbrăreştilor erau mult mai întinse decât teritoriul de azi al
comunei Umbrăreşti, întinzându-se la est până la Valea Herataului, la vest dincolo de albia
actuală a Siretului, până la pârâul Dimaci, la nord în linii mari pe actualul hotar cu Barcea şi
Umbrăreşti, iar la sud este tot un hotar convenţional ce pleacă de la Valea Herătăului, având
la sud moşia Blăjerilor, de pe actualul teritoriu al Iveştiului, trecând peste Bârlad şi Siret până
la pârâul Dimaci Cu trecerea timpului obştea umbrăreşteană va fi supusă unor presiuni
externe ce vor duce la pierderea de teritorii în favoarea autorităţii centrale, care vor transfera
proprietatea în stăpânire boierească, cea răzăşească diminiundu-se treptat, păstrându-se în
partea de sud a obştii.

Procesul de aservire a teritoriului obştilor şi a populaţiilor din acestea, de către domnie
şi boierime, poate fi surprins documentar şi în evoluţia comunităţii umbrăreştene.

Astfel o primă parte a teritoriului ce se consideră a fi fost locuit de obştea
umbrăreşteană şi anume perimetrul aflat între Bârlad şi Bârloviţa, pe teritoriul Torceştilor, în
sudul comunei actuale, este pus prin hrisovul domnesc din 15 iulie 1448, în grija şi sub
ascultarea boierilor Cernat ploscarul şi fratelui său, Şteful O altă parte din localitate numită
„Ţigăneii”, situată între Bârloviţa şi Siret, care este amintită într-un document de la Ştefan cel
Mare, din anul 1495, emis la Vaslui în 12 ianuarie, este dăruită de către domnitor lui Alexa,
Giurca, Dragoşe şi lui Giurgiu(„un sat la Dimaci, anume Ţigăneii”).
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Partea de sus a obştii umbrăreştene va deveni proprietate boierească începând cu
secolul al XVII-lea, când satele şi moşiile Bozieşti, Umbrăreşti, Tămăşeni sunt amintite în
documente având diferiţi proprietari Printre proprietarii moşiilor din arealul umbrăreştean
amintim, pe Gavriliţă Costache, care la 1685 lasă pământurile din Umbrăreşti fiului cu
numele de Costachi, pe Iordache Costache ce devenea stăpân pe moşia Ţiganeii, pe
hatmanul Isac Balica, ce stăpânea Bozieştii de Jos şi Bozieştii de Sus familia Corpaci, ce
aveau în posesie Tămăşenii, dintre care cel mai cunoscut ramâne vornicul Ionaşco Corpaci,
amintit într-un document de la 1687 În secolul al XVIII-lea îl întâlnim pe Manolache Costache
stăpân pe moşia Umbrăreşti, Gavril Conachi la Tămăşeni, iar Gavril Miclescu în Bozieşti de
Jos.

Comuna actuală Umbrăreşti cuprinde reședința de comună Umbrăreşti și satele
:Umbrăreşti-Deal,  Torceşti, Salcia, Condrea şi Siliştea.

Dintre actualele localităţi componente, cea mai veche datare o are satul Torceşti, care
este atestat în noiembrie 1633.

Umbrăreşti este atestat la 28 noiembrie 1635, fostul sat component, Bozieşti la 4
aprilie 1645,Tămăşeni la 1687, Condrea la 1774. Siliştea apare ca sat la 1864, în urma
împroprietăririi din acel an, iar Salcia ca sat în comuna Umbrăreşti, la 1871. Umbrăreştii-Deal
este înfiinţat în 1933.

Torceşti
Până în secolul al XIX-lea, satul Torceşti a evoluat în linii mari asemănător

Umbrăreştilor, trecând de la faza obştii libere răzăşeşti la aservirea faţă de diferiţi proprietari.
Documentele din secolul al XVII-lea surprind faza de disoluţie a obştii din această zonă, prin
desele vânzări de pământ pe care sătenii le făceau către boierii cu dregătorii din perioada
respectivă. Atestat la 1633, Torceştii apar spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, la 1772, ca sat
în ţinutul Tecuci, ocolul Bârladului, în proprietatea vistiernicei Anastasia Racoviţă. Aceeaşi
situaţie administrativă era şi în 1774. În anul 1803 apare înregistrat tot în ocolul Bârladului,
dar ca proprietar apare spătarului Alecu Greceanu.

În 1832, include satul Poşta Torceşti,  ce a fost la sud-est de Torceşti, pentru ca în
anul următor, 1833, să treacă la ocolul Siretului. Este denumit, în acest timp, Torceni. Apoi
pierde o parte din teritoriu, pe care se formează satul Slobozia Torceşti, în 1838, iar în 1845
include siliştea Ţigănei, atestată la 12 ianuarie 1495, ce fost la sud-est de satul Condrea. În
1859, cuprinde cătunul Cioara (a fost înspre satul Iveşti) şi satul Blăjerii de Sus.

La 1864 este comună în judeţul Tecuci, plasa Bârlad, formată din satele Blăjerii de
Sus şi Torceşti. În anul 1871 are în componenţă satele Blăjerii de Sus, Poşta Torceşti şi
Torceşti. Pierde satul Poşta Torceşti în 1873. Comuna Torceşti este desfiinţată în 1875 şi
satul Torceşti trece la comuna Iveşti.

După 12 ani, în 1887, Torceştiul redevine comună în plasa Bârladul-Nicoreşti, formată
din satele Blăjerii de Sus şi  Torceşti. Comună în plasa Bârlad la 1892 şi în plasa Bârladul-
Nicoreşti în 1896. În 1904 trece, ca sat, în plasa Iveşti.

În 1929 devine sat în comuna Barcea, când pe o parte din teritoriu se formează satul
Atârnaţi , care dispare în anul 1956, fiind înglobat în satul Iveşti. Trece la comuna Umbrăreşti
în 1931 şi pierde peste un deceniu, cătunul Cioara, alipit la satul Blăjerii de Sus. Prin legea
din 1968 devine sat component al comunei Umbrăreşti.

Condrea apare ca sat în ţinutul Tecuci, ocolul Bârladului, la anul 1774, înregistrat în
recensământ împreună cu satul Umbrăreşti. În 1833 apare în ocolul Siretului şi la 1833 era
numit satul Condrii.

În anul 1864, devine sat component al comunei Umbrăreşti, pentru ca la 1876 să
treacă la comuna Iveşti şi să revină la Umbrăreşti în 1887. În anul 1929 este inclus în
comuna Barcea şi readus la comuna Umbrăreşti în anul1931.

La reorganizarea administrativă, de după cel de al doilea război mondial, devine
comună în raionul Tecuci, în 1956, formată din satele Condrea, Salcia şi Siliştea. Este
desfiintată în 1968, când rămâne sat al comunei Umbrăreşti.
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Salcia apare ca sat în comuna Umbrăreşti, în anul 1871, pentru ca la 1876 să treacă
la comuna Iveşti şi să revină în 1887, la comuna Umbrăreşti. Ca şi Condrea, în 1929, Salcia
este inclusă în comuna Barcea, trecând apoi, în 1931, la comuna Umbrăreşti.

Salcia este inclusă în comuna Condrea, în 1956, şi redevine sat component al
comunei Umbrăreşti în 1968.

Din punct de vedere administrativ, Umbrăreştiul şi comuna cu acelaşi nume,  au
suferit dese modificări prin comasare cu alte sate, trecerea în alte unităţi administrative sau
prin desfiinţare şi reînfiinţare.

Deşi urmele arheologice demonstrează o locuire din cele mai vechi timpuri, îndeosebi
în perioada medievală, satul Siliştea apare distinct consemnat în documente abia la
împroprietărirea din 1864.

Umbrăreştii-Deal, este înfiinţat în 1933, când se numea Generalul Eremia
Grigorescu, dependent de comuna Umbrăreşti, pentru ca în 1950 să primească numele de
Vasile Roaită. Prin Legea nr. 35 din 18 mai 1996 (MO nr. 102, 29 mai 1996) primeşte
denumirea Umbrăreştii-Deal.

Umbrăreşti
Atestat încă de la 1635, Umbrăreştii apar la începutul secolului al XVIII-lea, în

documentele de epocă, ca două unităţi fiscale distincte, partea răzeşească şi cea
boierească.

La 1772, Umbrăreştiul apare ca sat în ţinutul Tecuci, ocolul Bârladului, fiind în
proprietatea logofetesei Manolochioaia Costache, iar în 1774 este înregistrat împreună cu
Slobozia Condrea. Satul şi moşia devenite boiereşti vor include comunităţile din Siliştea,
Bozieşti și Tămăşeni şi vor forma din 1803 o singură unitate administrativă şi fiscală sub
numele de Slobozia-Umbrăreşti, cu pecete satească proprie.  Tot la 1803 satele Umbrăreşti
şi Slobozia-Umbrăreşti se aflau în proprietatea vornicului Gavril Conachi. În 1832, pierde
satul Slobozia Condrea, iar un an mai târziu, devine sat în ocolul Siretului.

La 1864 apare organizat în comună, în judeţul Tecuci, plasa Bârlad,  formată din
satele Condrea, Slobozia Torceşti, Slobozia-Umbrăreşti şi Umbrăreştii-Răzeși. La 1871,
include şi satele Salcia şi Tămăşeni.

În anul 1875 comuna Umbrăreşti este desfiinţată şi satul trece la comuna Iveşti. După
12 ani, comuna Umbrăreşti este reînfiinţată în plasa Bârlad-Nicoreşti, fiind formată din satele
Condrea, Salcia, Siliştea şi Umbrăreşti. La 1892 apare în plasa Bârlad şi include Slobozia
Umbrăreşti şi satul Cătunaşi(a fost în partea de sud a satului Umbrăreşti).

La începutul secolului al XX-lea, Umbrăreştiul apare drept comună în  plasa Iveşti, la
1904, şi include în anul 1906 satul Torceşti. Trece alternativ în plasa Tecuci(1908) şi
Iveşti(1910), pentru ca în 1929 să fie desfiinţată, iar satul Umbrăreşti, contopit cu Tămăşeni,
va trece la comuna Barcea.

Comuna Umbrăreşti este reînfiinţată în anul 1931, iar în 1933 include satul Generalul
Eremia Grigorescu (astăzi Umbrăreşti-Deal), figurând în plasa Tecuci. Un an mai târziu trece
din nou la plasa Iveşti.

După al doilea război mondial, Umbrăreştiul este comună în regiunea Putna, raionul
Tecuci(1950), formată din satele Condrea, Salcia, Siliştea, Slobozia (în loc de Slobozia
Umbrăreşti), Torceşti, Umbrăreşti şi Vasile Roaită (în loc de Generalul Eremia Grigorescu),
iar din 1952 include şi satul Tămăşeni. În 1954 este comună în Regiunea Galaţi, raionul
Lieşti, iar în 1956 pierde satele Condrea, Salcia şi Siliştea, pentru ca în 1965 să treacă în
raionul Tecuci.

La reorganizarea administrativă din 1968 se înfiinţează comuna Umbrăreşti, inclusă în
judeţul Galaţi, fiind formată din satele Condrea, Salcia, Siliştea, Torceşti, Umbrăreşti şi
Umbrăreşti-Deal.
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2. CARATERISTICI SEMNIFICATIVE ŞI REPERE ÎN EVOLUŢIA SPAŢIALĂ A COMUNEI
Comuna Umbrărești este situată în parte de vest a județului Galați , la o distanta de

aproximativ 16 km, spre sud, de Municipiul Tecuci, pe DN 25 și se învecinează cu:
- la nord cu teritoriul administrativ al comunelor Movileni și Barcea ;
- la sud  cu teritoriul administrativ al comunei Ivești ;
- la est cu teritoriul administrativ al comunelor Cudalbi și Grivița ;
- la vest cu teritoriul administrativ al județului Vrancea.

Coordonatele geografice ale comunei Umbrărești sunt:
45042 latitudine nordică și
27028I longitudine estică.

În componența comunei Umbrăreşti intră :reședința de comună Umbrăreşti și satele
:Umbrăreşti-Deal,  Torceşti, Salcia, Condrea şi Siliştea.
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Comuna este străbătută de DN25 care face legătura cu municipiile Galați și Tecuci,
precum și de calea ferată ce leagă cele două localități. Prin vestul localității trece calea
ferată Tecuci-Făurei, iar din Umbrărești-Deal pleacă DJ253 care asigură legătura spre
comuna Cudalbi. Comunicarea între satele componente ale comunei este asigurată prin
drumurile comunale DC 57-60.

Teritoriul administrat al UAT Umbrărești este în suprafață de 8076,00ha , din care suprafața
intravilanului existent este 1004,80ha, defalcată în următoarele trupuri:

- Trup A (1-6) - 292,69ha
- Trup B - 225,63ha
- Trup C - 106,54ha
- Trup D(1-2) - 97,41ha
- Trup E(1-3) - 164,49ha
- Trup F(1-3) - 118,04ha

Se dorește extinderea intravilanului  astfel:
- Umbrărești Deal  cu o suprafață de 13,59 ha și  două trupuri izolate, ca ferme cu

suprafețele de 0,95ha și 0,54ha .
- Umbrărești reședința de comună  cu o suprafață de cu 49,47 ha, rezultată din trei

zone.
Intravilanul propus în varianta 2020 va ajunge la suprafața de la 1069,35 ha .
Populația comunei  Umbrărești este în număr de 7296 locuitori , date furnizate de

Primăria Umbrărești pentru anul 2020  și 7260 locuitori  date preluate din Anuarul de
Statistică  pentru anul 2017.

3. EVOLUŢIA COMUNEI DUPĂ ANUL 1990
După 1990, deşi sursele financiare au fost foarte reduse, Primăria şi Consiliul Local s-

au preocupat de realizarea unor obiective economice şi sociale care să vină în ajutorul
populaţiei.

Prin grija Primăriei şi a Consiliului Local, prin finanţarea din fonduri proprii, în
parteneriat cu Consiliul Judeţului Galaţi şi a unor fonduri cu finanţare externă UE, s-au
realizat proiecte de reabilitare şi modernizări a infrastructurii edilitare (alimentarea cu apă
rece este  realizată in proporție de 95% și sistemul de canalizare pentru satele  Umbrărești ,
Umbrărești-Deal și Torcești finalizat, urmând să se realizeze până la 100%), drumurile
interioare au fost modernizate  rămânând doar 7,50 km pentru etapa actuală.

Proiectele mari  de importață majoră pentru comunitate realizate în perioada 2010-
2020 sunt:

- Drumuri + afterschool + târg festival ( fonduri europene )
- Dispensar uman - Sat Condrea
- Piața agroalimentară - Sat Umbrărești -Deal( 2008)
- Muzeul Satului - Sat Siliștea ( bugetul local)
- Sală de Sport - Umbrărești reședința de comună (CNI)
- Drumuri agricole ( fonduri europene)
- Dotare serviciu situații de urgență - (utilaje)
- Loc de joacă - Umbrărești reședința de comună .

În prezent teritoriul administrativ al comunei este de 8.076,00ha din care 1004,80ha
reprezintă intravilanul aprobat în 2010 și având următoarele trupuri:

- Trup A - Sat Umbrărești  Deal - 281,64  ha
Trup A1 - Combinat de vinificație și ferma Pavel Costel - 6,84 ha
Trup A2 - Ferma Nedelcu - 1,27 ha
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Trup A3 - Fermă - 1,08 ha
Trup A4 - Fermă - 0,49 ha
Trup A5 - Stație electrică de transformare - 0,29 ha
Trup A6 - Stație irigații - 0,45ha
PUZ 1 - Atelier mecanic - 0,63ha  H.C.L nr. 30/2018

- Trup B Sat Umbrărești - 225,63ha
- Trup C - Sat Torcești -106,54ha
- Trup D - Sat Siliștea - 87,88 ha

Trup D1 - Biserica -0,68 ha
Trup D2 - Stație C.F. -8,85 ha

- Trup E - Sat Condrea - 128,33 ha
Trup E1 - Balastieră -29,55 ha
Trup E2- Atelier împletit coșuri -1,60 ha
Trup E3 - Teren rezervat Stație de epurare - 5,00 ha

- Trup F - Sat Salcia + 32 P.F. -116,85 ha
Trup F1- Stație de sortare - 1,00 ha
Trup F2 - Gospodărie de apă - 0,20 ha

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
1. CARACTERISTICILE RELIEFULUI

Comuna Umbrărești este situată în parte de vest a județului Galați , la o distanta de
aproximativ 16 km, spre sud, de Municipiul Tecuci, pe DN  25.Unităţile geografice ce
se regăsesc pe teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti aparţin integral unităţii
morfologice majore Câmpia Română, cu subunităţile:

- Câmpia Tecuciului = Câmpia (de terase) tabulară a Tecuciului cu aspect de golf,
pătrunzând adânc în partea de sud-vest a Podişului Moldovei, între Colinele Tutovei la
nord şi nord-vest şi Podişul Covurlui la est. Altitudinile maxime pe care le atinge relieful în
arealul comunei coboară sub 40m, iar trăsătura esenţială a zonei o constituie
predominarea câmpurilor largi înclinate spre vest. Câmpia Tecuciului, este foarte slab
fragmentată, fiind alcătuită dintr-un complex de 4 terase:

- Podoleni (2 - 4m), Tecuci (5 - 8m), Cernicari (10 - 20m) şi Ghidigeni (60 -
70m). Podurile ultimelor două terase reprezintă circa 70% din suprafaţa totală a acesteia
(Obreja, 1965);

- pe suprafaţa terasei Cernicari se află cantonate importantele depozite de nisipuri cu
areal de ocurenţă între satele Ungureni (la nord) şi Hanu Conachi (la sud).în carul
comunei aceste depozite sunt poziţionate în partea de est a intravilanului comunei;

- pe stânga Bârladului mai există o treaptă ale cărei depozite au caracter fluvio
- lacustru (Mindel - Riss) şi care reprezintă acumulări ale Siretului şi Bârladului.

Eroziunea exercitată de Bârlad în câmpia înaltă, în Pleistocenul superior (după
acumularea depozitelor loessoide), a dus la tăierea frunţii acesteia.

- Luncile Siretului şi Bârladului - cele mai joase trepte de relief, relativ plane, cu mici
pante longitudinale care însoţesc văile celor două ape de suprafaţă şi reprezintă cel mai
tânăr relief fluviatil - holocen, fiind constituit prin eroziunea, transportul şi depunerea
materialelor din amonte, acestea formând o microgeomorfologie caracteristică. Între cele
două curgeri de ape există o zonă de interfluviu cu cote uşor mai ridicate decât cele ale
zonelor de luncă.

Localizare geografică comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi
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2. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, BĂLȚI  ŞI LACURI- harti de risc

Rețeaua  hidrografică din zonă  este tributară  exclusiv râului Bârlad , afluent al   râului
Siret , ce colectează  apele  râului Corozel.-

Din punct de vedere hidrografic, întreg teritoriul aparține de bazinul inferior al
Bârladului și al Siretului, cu pârâiele Corozelului șiBârloviței, plus o mulțime de gârle în
prezent secate dar care se constituiau în vechime în resurse abundente de apă.

Teritoriul comunei este străbătut de râurile Siret și Bârlad, pe o lungime de 6.26 km.
În anul 2005, în urma ploilor din luna mai și august s-au înregistrat revărsări ale

acestora, în urma cărora satele Salcia și Torcești au fost inundate.
Râul Siret izvorăște din Munții Carpații Păduroși aflați în Bucovina de Nord (astăzi

regiunea Cernăuți a Ucrainei), la o altitudine de 1.238 m. Izvoarele sale se află în apropiere
de localitatea Șipotele pe Siret (raionul Vijnița). Siretul parcurge 706 km (dintre care 596 km
pe teritoriul României și 110 km pe teritoriul Ucrainei) și se varsă în Dunăre, lângă orașul
Galați. Dintre afluenții fluviului, are cel mai mare bazin hidrografic din România.

Principalii afluenți ai Siretului sunt: pe partea dreaptă, Siretul Mic, Suceava, Moldova,
Bistrița, Trotuș, Putna și Buzău; pe partea stângă, Polocin și Bârlad. Bazinul său hidrografic
este format în principal din apele aduse de râurile Bistrița (circa 35%), Trotuș (circa 18%),
Moldova (circa 17,6%) și Suceava (circa 9%).

Râul Bârlad, cu o suprafață a bazinului de recepție de 7 354 kmp și o lungime a
cursului de 246,9 km, este afluentul cu suprafața bazinală și lungimea cea mai mare din
bazinul Siretului. Bârladul îsi are obârșia la altitudinea de 370 de metri în apropierea
Curmăturii de la Valea Ursului. Strabate Podișul Central Moldovenesc, desparte Colinele
Tutovei de Dealurile Fălciului și Podișul Covurlui și se varsă în Siret la sud de Colinele
Tutovei, în Câmpia Siretului Inferior, subdiviziune a Câmpiei Române. În cursul superior,

AMPLASAMENT DE INTERES
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subsecvent, are o pantă medie de circa 3 m/km, dar în aval, pană la vărsare, ea scade,
ajungând la valori medii de 0,5m/km.

3.CLIMA
În context general zona comunei Umbrăreşti este situată în arealul de la „gura”

Anticiclonului Est - European. Acesta este răspunzător de contrastele termice mari (>650C)
dintre vară şi iarnă şi de o gamă largă de fenomene climatice extreme.
Masele de aer pătrund forţat, prin „poarta carpatică” dintre Curbura Carpaţilor şi Masivul
Nord - Dobrogean, peste Câmpia Română, zona fiind un loc de răscruce a două mari
influenţe climatice exterioare, continentale din est şi oceanice din vest. Masele de aer
continental, de origine asiatică sunt:

- uscate şi reci, - iarna cu o durată medie a intervalului de îngheţ cuprins între 150 - 190
zile şi cu temperatura medie a lunii ianuarie de aproximativ – 3ºC. Sunt prezente valuri de
frig polar sau arctic, inversiunile de temperatură, îngheţuri şi brume intense, ninsori
abundente, vânturile tari, viscolele şi înzăpezirile (fenomene amplificate de Ciclonii
Mediteraneeni cu evoluţie normală sau retrogradă).

Viscolul constituie un risc climatic de iarnă la producerea căruia concură două
elemente importante şi anume, viteza vântului şi cantitatea de zăpadă căzută, aceste două
elemente conferind şi Calitatea de risc climatic. Vântul atinge uneori viteze de peste 11m/s,
viteze caracteristice viscolelor puternice, iar cantitatea de zăpadă căzută poate forma un
strat continuu de 25 - 50cm sau troiene de 1 - 4m înălţime (exemplu viscolul din anul curent),
acestea provocând mari pagube şi dezechilibre de mediu.

Pe o scară cu patru trepte de vulnerabilitate, zona se află în aria cu mare
vulnerabilitate la viscol (Mediul şi Reţeaua Electrică de Transport – Atlas geografic 2002).

- în contrast cu cele menţionate anterior, în sezonul cald sunt prezente: valurile de
căldură tropicală, fenomenele de uscăciune şi secetă, vânturile uscate şi fierbinţi etc., cu

temperatura medie a lunii iulie de 23ºC.
Seceta este un fenomen de risc climatic de

vară la producerea căreia concură ciclonii
mediteraneeni, aducători de aer cald tropical care
determină fenomene de uscăciune. În semestrul cald
al anului se mai adaugă acţiunea unui anticiclon
situat în Asia Mică care pompează peste Câmpia
Română aer cald sau fierbinte, tropical - continental,
sărac în precipitaţii şi care generează temperaturi
mari (peste 35 - 400C). Toate aceste fenomene

măresc evapotranspiraţia, provoacă ofilirea culturilor şi uneori compromiterea recoltelor.
Fenomenele de secetă şi tendinţa tot mai accentuată a aridizării teritoriului sunt puse

în evidenţă de izolinia de 25 (indicele de ariditate Emmanuelle de Martonne), care în ultimele
decenii a suferit mutaţii de la est la vest.

Temperatura medie anuală calculată în zona comunei Umbrăreşti - pe o perioadă de
70 de ani este de 9,8°C, iar temperatura medie a verii este de 22°C. Variaţia maximă a
temperaturii aerului pe parcursul unui an poate depăşi 65°C.
Între anii 1896 - 1955, valorile extreme (minime şi maxime) ale temperaturilor la staţia meteo
Galaţi au fost:

 maximă de 39,5° C - la 8.08.1904;
 minimă de - 28,6° C - la 10.02.1929.

Trebuie menţionat faptul că trecerea de la sezonul cald la cel rece şi invers se face brusc,
datorită invaziilor maselor de aer cald din sud-vest care produc iarna dezgheţ general şi
topirea stratului de zăpadă destul de brusc, într-o perioadă relativ mică de timp.
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Cantităţile medii anuale de precipitaţii sunt 400 - 450mm, cu o medie de cca. 415mm,
cu alternanţe ploioase şi secetoase şi cu o mare frecvenţă a ploilor torenţiale.

Vânturile umede şi uscate, calde şi reci accentuează diferenţierile între umiditate şi
temperatura aerului. Vântul care bate iarna este crivăţul, din direcţie nord-est şi are o
frecvenţă medie de 25 zile.

Cea mai mare frecvenţă o au vânturile dinspre nord, cu viteze medii cuprinse intre 4 şi
5m/s, acestea fiind purtătoare de umiditate, vânturile din sud şi o viteză medie anuală de 2,5
- 3m/sec şi vânturile de vest o viteză medie anuală de 2,8 - 3,4 m/sec.

4. VEGETAŢIA Flora zonei aparţine vegetaţiei stepei (palamidă, rapița, etc.) şi de silvostepă
(stejar,măceș, etc), precum și vegetaţiei intrazonale a luncilor (salcia, plop, rogoz, etc.).Pe
zonele adiacente drumurilor există exemplare rare de arbuști aparținând speciei Rosa
canina. Vegetaţia pădurilor este formată din stejar (Quercus robur) si ulm (Ulmus).

Pătura erbacee este formată de obicei din Brachypodium silvaticum, Lathyrus
venetus, Artemisia vulgaris, Agropyron repens, Carduus acanthoides, Cirsium arvense,
Conium maculatum, Leonurus cardiaca, Verbena officinalis, Ballota nigra.Animalele sălbatice
sunt reprezentate de vulpi, dihori, șoarece de câmp, etc., iar dintre reptile,întalnite sunt
șarpele de casă, șarpele de apă, gușterul , etc.

Covorul vegetal este diversificat pe teritoriul comunei; se întâlnesc plante aparținând
provinciei est-europene, predominând elementele caracteristice stepei și silvo-stepei.
Diferențierile covorului erbaceu de la un loc la altul sunt impuse de condițiile de sol, de ape,
de terasă, luncă și dune de nisip. În zona luncii pe un sol aluvial și cu o pânză freatică
aproape de suprafață apar porțiuni cu vegetație hidrofilă.În porțiunile mai înalte ala luncii
apar pădurile din quernicee(Arhipoaia, Huzum).

În ultimii 25 de ani s-a plantat mai mult plop canadian pentru a reîmpăduri lunca
Siretului. În zona dunelor de nisip predomină salcâmul, arbore care este aclimatizat de acum
115 ani, dar se mai găsesc și stejari sau pini. În ultimul timp, flora este în scădere întrucât
cea mai mare parte a terenurilor au fost transformate de om în terenuri de cultură. Întâlnim
fauna specifică de pădure, lupul și râsul dispărând de mai bine de 45 de ani. Ca faună
piscicolă întalnim crapul, carasul etc.Fauna nisipurilor este mai săracă;găsim termita, furnica,
șarpele termofil și șopârla de nisip.

5. CARACTERISTICI GEOTEHNICE
EXTRAS DIN STUDIU GEOTEHNIC AFERENT PUG

Comunei Umbrăreşti, are  coordonate geografice: 45°42' latitudine nordică şi 27°27'
longitudine estică. Comuna este situată la cca. 63km nord-vest de municipiul Galaţi,
respectiv la 15km de municipiul Tecuci.

Localităţile componente ale comunei sunt: Umbrăreşti-Vale (reşedinţă de comună),
Condrea, Salcia, Siliştea, Torceşti şi Umbrăreşti-Deal.

Dinspre Galaţi, accesul este asigurat prin intermediul drumului naţional DN2B şi de la
Şendreni prin intermediul drumului naţional DN25, care secţionează teritoriul comunei după
direcţie sud– nord.

Spre nord-est drumul judeţean 253 face legătura cu localitatea Cudalbi.
Drumurile comunale care asigură legăturile în interiorul comunei sunt DC57 Umbrăreşti-

Deal - Podoleni, DC58 Umbrăreşti-Deal - Condrea, DC59 Condrea - Salcia. Umbrărești-Vale
Torceşti.
Geologic
Formaţiunile geologice de suprafaţă sunt constituite din roci moi, permeabile şi impermeabile
reprezentate de un complex de prafuri argiloase şi argile cu alternanţe de nisip, la care în
adâncime, în diferite sectoare se adaugă orizonturi mai rezistente la eroziune, iar spre vest o
cuvertură cu discontinuităţi de pământuri loessoide şi eoliene nisipoase.
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La zi apar numai cele mai recente formaţiuni neogene respectiv cele pliocene şi
cuaternare. Pliocenul, deschis în lungul văilor, este alcătuit predominant din nisipuri şi argile
cu intercalaţii subţiri de gresie peste care repauzează Cuaternarul. Depozitele cele mai vechi
sunt de vârstă Cuaternar – Pleistocen mediu:

 Pleistocen mediu (qp3
2), constituit din depozite loessoide;

 Cuaternarul recent – Holocen inferior (qh1) Holocen superior (qh2), constituite în lunci
din pietrişuri, nisipuri dar din depozite loessoide dezvoltate pe zonele de trecere. Zona
de luncă este cea mai joasă treaptă de relief şi reprezintă cel mai tânăr relief fluviatil -
Holocen, fiind constituit prin eroziunea, transportul şi depunerea materialelor din
amonte, acestea formând o microgeomorfologie caracteristică cu geneză fluviatilă. În
partea de est Holocen (qh) – nisipuri de dună.

Harta geologică Umbrăreşti – foaia Focşani
Întreg complexul litologic (în care sunt cantonate de obicei mai multe straturi acvifere

freatice şi de adâncime) secţionat de văi, se pretează la o modelare uşoară sub acţiunea
factorilor denudaţiei.

Densitatea şi adâncimea fragmentării reliefului, tendinţa continuă de realizare a
profilului de echilibru a talvegurilor şi versanţilor şi de extindere a bazinelor hidrografice,
întreţin un potenţial relativ ridicat de desfăşurare a proceselor gravitaţionale, acestea fiind
potenţate şi de condiţiile de climă precum şi de activitatea antropică.

Pe versanţi şi pe suprafeţele înclinate apar procese de eroziune, de transport şi de
acumulare care generează un microrelief caracteristic în special partea inferioară a pantelor
cu depuneri spre bază.
Procesele care acţionează separat sau conjugat asupra modelării teritoriului comunei sunt:
pluviodenudarea, ablaţia – care se sesizează pe suprafeţe înclinate, fără vegetaţie naturală,
eroziunea torenţială şi deplasările de teren.

Pluviodenudaţia şi ablaţia - eroziunea de suprafaţă, reprezintă două procese în
aparenţă minore, dar cu rol important în modelarea reliefului ce conduc la pierderile de sol de
pe terenul agricol. În zona fără vegetaţie - ablaţia este pusă în evidenţă de apariţia "petelor",
sau a suprafeţelor cu culori mai deschise, producându-se îndepărtarea orizontului superior al
solului şi apariţia la zi a celor straturilor inferioare sau chiar a rocii "in situ".

Eroziunea din teritoriul comunei în funcţie de pante, se împarte astfel: < 30 -
neapreciabilă; 30 - 50 - slabă; 50 - 100 - moderată; >100 - 150 - puternică şi foarte puternică.
Eroziunea areolară - provocată de scurgerile de apă de pe suprafeţele cele mai proeminente,
este accentuată de cea eoliană (cu rol mai modest), care acţionează în perioada uscată a
anului.

Deflaţia (spulberarea) este prezentă de asemenea şi se poate observa iarna când pe
stratul de zăpadă se depune în zonele adăpostite - material eolian, uneori aceste depuneri
depăşind 1 cm grosime.

Eroziunea torenţială, a dat naştere pe versanţii cu pante mari, la o categorie specifică
de forme de relief: ogaşe; ravene; torenţi, bad-landuri, cu lungimi apreciabile şi adâncimi mai
mari de 5m, fiind în strânsă legătură cu agresivitatea ploilor din sezonul cald, cu natura
substratului predominant nisipos şi argilos - nisipos şi cu alţi factori naturali sau social-
economici.

Acumulările coluviale şi proluviale se leagă de procesele de eroziune areolară şi
liniară de versant, efectul acestora - prin acumulare gravitaţională spre zonele cu cote de
nivel mai mici, fiind de supraînălţare a unor şesuri.

Menţionăm că poziţionarea intravilanului satelor comunei Umbrăreşti, pe versanţi
orientaţi în general nord - sud şi spre baza acestora, alcătuirea versanţilor, mişcările
neotectonice, eroziunea bazei versanţilor, greutăţile aduse de construcţii, căile de
comunicaţii, variaţiile termice anuale, apa subterană şi subpresiunea acesteia, precipitaţiile
atmosferice, zăpada, vibraţiile produse etc., pot determina local scăderea rezervei de
stabilitate a versanţilor.
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Stratigrafic
În ceea ce priveşte stratigrafia zonei, forajele structurale executate de-a lungul

timpului şi mai puţin aflorimentele, pun în evidenţă următoarele:
 vârsta soclului cristalin este precambriană, fiind de natură podolică. Fundamentul este

dat de platforma de tip alpin, care nu este altceva decât extremitatea nord-vestică a
Orogenului Nord-Dobrogean afundat. În cadrul acestui tip de fundament, cea mai mare
parte revine Pânzei de Măcin, alcătuită din şisturi cristaline, depozite sedimentare
paleozoice şi magmatite prealpine;

 depozitele cuverturii se consideră a data din Jurasicul mediu. Forajele structurale de la
Ghidigeni, Bursucani şi Umbrăreşti au identificat prezenţa gresiilor calcaroase,
marnocalcarelor şi marnelor cu Bositra buchii;

 peste acestea, în foraje, s-a întâlnit Jurasicul superior - Titonic fiind reprezentat prin
depozite în facies lagunar - calcare cu intercalaţii de anhidrite;

 de la sfârşitul Jurasicului până în Cretacicul mediu, zona a fost exondată, fiind supusă
eroziunii subaeriene, ceea ce a dus la înlocuirea câmpiei de acumulare jurasică fluvio-
marină, cu una sculpturală;

 a urmat o importantă transgresiune, prin coborârea zonei, astfel încât în Neogen
(Badenian - Sarmaţian) s-au acumulat depozite cu grosimi mari - cca. 1000m,
reprezentate prin marno-argile cu gipsuri, marne, gresii şi calcare cu Mactra vitaliana;

 în Meoţian se extinde faciesul deltaic - fluvio - lacustru;
 pe măsura retragerii spre sud a liniei de ţărm, faciesul fluvio - lacustru generat de aportul

sporit al râurilor (care veneau dinspre nord-vest şi nord), s-a extins, fiind continuat în
partea superioară de depozite pleistocene (Cuaternar). Pleistocenul mediu apare în
depozite fluvio - lacustre sau chiar marine - argile, argile nisipoase, nisipuri;

 Pliocenul (Ponţian - Dacian), apare reprezentat de depozite alcătuite din marne
argiloase-nisipoase şi din subdepozitele loessoide ale terasei (câmpul înalt), acestea
fiind prezente, începând de la latitudinea localităţii Homocea, judeţul Vrancea, din sud-
vestul Colinelor Tutovei şi până la Dunăre.

 Holocenul superior este alcătuit din depuneri aluvionare, uneori cu aspect de mâl,
reprezentate prin pietrişuri, nisipuri, argile, argile nisipoase şi combinaţii între acestea.

AMPLASAMENT DE INTERES
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Tectonic
Comuna Umbrăreşti este inclusă Promontoriului Dobrogean, (unitate consolidată de vorland)
delimitat de faliile:

 Trotuşului spre nord şi care are un traseu cu orientare vest - nord-vest - est - sud-est
(Adjud - Ghidigeni – Oancea);

 Peceneaga – Camena spre vest;
 Sf. Gheorghe – Galaţi la est.

Promontoriul Dobrogean s-a format prin afundarea marginilor de sud ale Platformei
Moldoveneşti respectiv ale Platformei Scitice şi a celei de nord a Orogenului nord -
dobrogean.

Seismic
Amplasamentul cercetat Conform SR 11100/1/93 “Zonare seismică - Macrozonarea
Teritoriului României”, se încadrează în zona cu gradul 81 de intensitate macroseismică.

Din punct de vedere seismic PATN Secţiunea a V-a, Zone de risc natural
Cutremure de pământ
Teritoriul comunei Umbrăreşti este afectat de mişcările = cutremurele moldavice, ale căror
două focare sunt tributare zonei Vrancea

Harta seismică a zonei de sud-est a României

AMPLASAMENT CERCETAT AMPLASAMENT CERCETAT
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De interes pentru zona comunei Umbrăreşti este focarul seismic situat la exteriorul
depresiunii subcarpatice a Vrancei, cu hipocentre situate la adâncimi de cca. 60km. Acest
focar are adâncimi mai reduse decât cel de la interiorul depresiunii cu hipocentre având
adâncimi de 100 - 200km.
Conform studiilor de specialitate seismele se produc periodic, cu rate de cca. 30 – 35 de ani.
Conform COD DE PROIECTARE SEISMIC – P 100/1/2013, arealul se încadrează în zona
de hazard seismic descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului
ag = 0,35g (acceleraţia terenului pentru proiectare), determinată pentru intervalul mediu de
recurenţă de referinţă (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colţ)
a spectrului de răspuns este Tc = 1,0s.

2.3 RELAŢII ÎN TERITORIU
1. PRINCIPALE CATEGORII DE FOLOSINŢĂ

Suprafaţa administrativă a comunei este de 8.076,00 ha, cu o populaţie  7.296
conform date furnizate de Primăria comunei Umbrărești căreia îi corespunde o densitate
a populaţiei de 90,34 loc/km2, fiind mult peste  media pe judeţ (cca. 67 loc/km2 pe total
mediu rural).

Situaţia utilizării teritoriului administrativ se prezintă conform tabelului întocmit în baza
Anualului Statistic ediția 2020 .

ag = 0,40g
AMPLASAMENT CERCETAT

ag = 0,35g
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TERITORIUL
ADMINISTRATIV

AL COMUNEI
UMBRĂREȘTI

CATEGORII DE FOLOSINTA

AGRICOL NEAGRICOL

TOTAL

ARABIL PĂSUNI+ FÂNEȚE VII PĂDURI APE
DRUMURI /
AERIANA

CAI
FERATE

CURȚI
CONSTRUCȚII

NEPRODUCTIV

EXTRAVILAN 3.659,20 355 783 1.711,88 250 203,56 24,01 - 20 7.006,55

INTRAVILAN 392,80 - 64 - - 56,44 13,30 542,81 - 1.069,35

TOTAL

4.052,00 355 847 1.711,88 250 260,00 37,31 542,81 20
8.076,00

5.254 2.822

Suprafața agricolă care revine pe un locuitor  este de 0,72/ loc. iar cea arabilă de 0,55 ha/ loc. ,valorile fiind mai mari pentru terenul
agricol și  mai mici pentru cel arabil,  față de media pe județ ( 0,6 respectiv 0,7 ha/ loc).
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2. ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN -
Comuna Umbrăreşti se află situată în partea de Vest a judeţului Galaţi, la limita cu

judeţul Vreancea, pe malul stâng al Râului Siret, la 16 km distanță faţă de municipiul Tecuci
şi la 65 km distanţă faţă de reședința de județ.

Ca mod de amplasare, Comuna Umbrăreşti îmbracă culoarul de căi de comunicaţie
DN 25, CF Tecuci – Barboşi pe ambele laturi şi CF Făurei – Tecuci.

Legătura rutieră între DN 25 şi CFTecuci – Galaţi se face într-un singur punct,
intersectând la nivel calea ferată.

Teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti are următoarele vecinătăţi:
 la Nord - U.A.T. Barcea
 la Sud - U.A.T. Iveşti
 la Est - U. A.T. Cudalbi
 la Vest - U.A.T Movileni şi limita cu judeţul Vrancea, râul Siret

U.A.T. Umbrăreşti are în componenţă 6 localitati şi anume: Umbrăreşti – sat
reşedinţă de comună, Umbrăreşti Deal, Torceşti, Salcia, Condrea şi Siliştea – sate
componente.

Pe baza studiilor şi proiectelor privind amenajarea teritoriului la nivel naţional
(elaborate de institutul URBANPROIECT–Bucureşti) şi la nivel judeţean, rezultă, în
comparaţie cu celelalte unităţi administrativ–teritoriale de bază din judeţul Galaţi,
următoarele constatări şi elemente de temă cu implicaţii în dezvoltarea urbanistică a
comunei Umbraresti :

a) Sub aspectul cailor rutiere majore (Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional –
P.A.T.N. – Sectiunea 1: Căi de comunicaţie), judeţul Galaţi beneficiază, la limita sa nord –
vestică de culoarul autostrăzii nord–sud Ucraina–Siret–Roman–Focşani–Bucureşti–Giurgiu,
prin ramura sa de est Focşani–Albiţa–Republica Moldova.

b) În privinţa reţelei feroviare, comuna are acces imediat la
-calea ferată Tecuci – Barboşi  prin intermediul staţiei Umbrăreşti
-calea ferată Făurei – Tecuci, prin staţia CF Siliştea

c) Satul Umbrăreşti ca sat reşedinţă de comună, este localitate rurală de rangul IV,
conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea IV – Reţeaua de
localităţi.

d) Zonarea agro-economică în raport cu pretabilitatea folosirii fondului funciar din
judeţul Galaţi (conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean – P.A.T.J. Galaţi)
include teritoriul comunei Umbrăreşti în zona cu funcţiuni dominant agricole.

e) Prin intermediul drumului naţional DN 25 (modernizat), se asigură legătura
comunei cu nordul judeţului (municipiul Tecuci) şi sudul judeţului (municipiul Galaţi). Prin
drumul judeţean DJ 253, se asigură legătura spre  est şi spre centrul judeţului Galaţi.

f) În privinţa echipării hidroedilitare, comuna Umbrăreşti beneficiază de alimentare cu
apă în sistem centralizat pentru populaţie.

g) Gruparea unităţilor administrativ-teritoriale după numărul de locuitori plasează
comuna Umbrăreşti în categoria unităţilor cu populația cuprinsă între 5.000 - 9.999 de
locuitori. Conform datelor furnizate de D.J.S. Galați -2020 ,în comună sunt 7296 de locuitori.

h) Calitatea mediului înconjurător este în general bună, cu unele surse de poluare a
apei şi unele suprafeţe cu soluri care prezintă eroziuni de suprafaţă şi de adâncime, în zona
cursurilor de apă de pe teritoriul comunei.

i) În ceea ce priveşte amenajarea teritoriului şi dezvoltarea localităţilor, din punctul de
vedere al elementelor potenţiale, comuna Umbrăreşti se va putea sprijini pe valorificarea
terenurilor agricole, precum şi pe diversificarea capacităţilor de producţie cu profil agrar –
industrial.
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j) Este important de menţionat că începând cu 1998 pe baza Legii nr. 151 a
dezvoltării regionale, Regiunea de Dezvoltare Sud – Est cuprinde judeţele Brăila, Buzău,
Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea şi s-a constituit prin asocierea voluntară a acestora, pe
bază de convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene.

2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
U.A.T. comuna Umbrărești , face parte din  rândul localităților rurale cu activități

preponderent agricole. Funcția agricolă se materializează în producție vegetală , producția
animalieră și activități de prelucrare primară a produselor vegetale / animaliere,
preponderent în sectorul privat. În sprijinul activității agricole intervine sectorul economic de
valorificare pe piața liberă a produselor agroalimentare obținute de micii producători.

1. AGRICULTURA
Principala activitate a populaţiei este agricultura.

Prin Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, cetăţenii au fost puşi în posesia terenurilor
agricole; ca urmare, sectorul privat a devenit determinant în desfăşurarea activităţilor
agricole.

Agricultura locală, după o perioadă de decădere, datorită dezorganizării vechii
economii şi restituirea fondului funciar a început să-şi revină treptat, fapt vizibil atât în
creşterea suprafeţelor cultivate cât şi în dotarea cu maşini agricole.

Principalele ramuri ale sectorului agricol cu impact asupra economiei locale sunt:
culturile agricole, creşterea animalelor, viticultura.

Economia,  în  general  agricolă,  s-a  dezvoltat  pe  terenurile proprietate  personală
a localnicilor, formată în mare parte din teren  arabil, suprafeţe de vii şi păşuni. Pe păşuni şi
fâneţe se cresc bovine  şi  ovine iar în gospodăriile proprii, populaţia creşte porcine pentru
consumul propriu cât şi pentru vânzare.

Profilul agricol dominant este cultura plantelor cerealiere: grîu secară și
porumb, a plantelor tehnice :floarea soarelui și a legumelor.

Efectivele de animale sunt de tipul bovine,porcine,ovine , caprine și păsări.
Conform datelor furnizate de Primăria Umbrărești producția pentru principalele culturi

și efectivele de animale se  prezintă astfel:

Principalele culturi
Principalele culturi Suprafaţa (ha) Producţia (t) kg/ha

2000

Grâu+secară 956 4.302,00 4.500

Porumb boabe 1.543 6.326,30 4.100

Cartofi 28 700,00 25.000

Floarea soarelui 450 802,50 2.450

Legume 410 10.250,00 25.000

2015

Grâu+secară 970 4.462,00 4.600
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Porumb boabe 1.515 6.438,70 4.250

Cartofi 31 775,00 25.000

Floarea soarelui 430 1.032,00 2.400

Legume 415 10.375,00 25.000

2020

Grâu+secară 936 655,20 700

Porumb boabe 1.585 1.268,00 800

Cartofi 35 350,00 10.000

Floarea soarelui 423 338,40 800

Legume 445 6.675,00 15.000

Efectivele de animale -
Efective de animale( nr.) 2020 2015 2020
Bovine 445 441 432

Porcine 509 503 492

Pasări 5.166 5.038 5.070

Ovine și caprine 3.250 3.100 3.074
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Producție animalieră U.M . 2000 2015 2020

Carne ( sacrificări ) Tone viu 27,50 25,20 19,80

Lapte de vacă și bivoliță Hl. fizic 4.500 4.350 4.220

Lână Kg fizic 4.875 4.600 4.400

Ouă Mii buc. 227,304 221,670 228,150

CARNE LAPTE LÂNĂ OUĂ

27.5 4500 4875 227.325.2 4350 4600 221.619.8 4220 4400 228.1

PRODUCTIE ANIMALIERĂ EVOLUȚIE

2000 2015 2020

Analiza structurii culturilor agricole denotă o scădere  semnificativă a tuturor culturilor  ca
suprafață cultivată și ca producție la ha.

În ce privește efectivele de animale s-a menținut un echilibru cu foarte mici fluc tuații
Producția însemnând: carne, lapte , lână și ouă s-a menținut relativ echilibrat .
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2. INDUSTRIA
Datorită poziției la numai 16km de Municipiul Tecuci , pe teritoriul comunei

Umbrărești iși desfășoară activitatea o serie de societăți comerciale având profilul industrie
/ depozitare. Acestea sunt:
- Umbrărești - reședința de comună :
două mori S=4179,00mp
depozit de materiale de construcții S=6521,00mp
- Sat Umbrărești Deal :
Combinat de Vinificație și depozitare S=33.947,00mp
Depozit Comcereal S=13.013,00mp
Fabrica de prefabricate din beton S= 4.993,00mp
1 fermă S= 77.759,00mp
3 ferme S= 28.400,00mp

- Sat Condrea :
Balastieră S=295.522,00mp
Atelier de împletit coșuri S= 16.014,00mp

- Sat Salcia : Stație de sortare S= 10.000,00mp

3. ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ ŞI ARTĂ
Prima școală oficială de stat a fost înființată în anul 1864 ,în perioada domnitorului A.

I. Cuza și până in anul 1930 nu au fost înființate alte localuri.
Primele localuri s-au înființat în perioada interbelică din contribuția locuitorilor și

administrației statului în satele Umbrărești , Salcia și Torcești .
Școala gimnazială nr. 1 din Umbrărești  are în componență și cele două școli

gimnaziale  din  Umbrărești Deal și Condrea. Astfel putem conchide :

Umbrărești - reședința de comună :
- Școala Gimnazială nr. 1 - reabilitată în perioada 2002-2007
- Cămin Cultural

Sat Umbrărești Deal :
- Școala gimnazială nr. 2
- Grădinița nr. 2

Sat Torcești:
- Grădinița nr. 1

Sat Siliștea :
- În fosta școală a fost înființat un muzeu.

Sat Condrea :
- Școala gimnazială veche și cea nouă reabilitată în 2007-2010

Sat Salcia :
- Școala "Teleoacă Vasile " clasele I-IV

4. CULTE
În prezent, cel mai vechi lăcaș de cult din comună este cel din satul Siliștea, ctitorit de

familia Conachi la finele veacului al XVIII-lea. Situația actuală nu reflectă realitatea istorică.
Sursele documentare atestă existența, pe teritoriul Umbrăreștilor, a mai multor biserici
vechi, unele cu mult anterioare celei din Siliștea, ruinate și dispărute pe parcursul timpului.

Potrivit surselor istorice, prima construcție religioasă cunoscută, de pe teritoriul
ocupat în prezent de comuna Umbrărești, ar fi fost mănăstirea de la gura Bârlăjiței, atestată
documentar la jumătate secolului al XV-lea. Așezământul este pomenit într-un act de
cancelarie dat de domnitorul Moldovei, Petru al III-lea, în data de 15 iulie 1448: Din mila lui
Dumnezeu, noi, Petru voievod, Domn al Țării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a
noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că aceste adevărate slugi
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ale noastre credincioase, pan Cernat Ploscar și fratele său Șteful, ne-au slujit drept și
credincios. De aceea, noi văzând dreapta și credincioasa lui slujbă către noi, i-am miluit cu
deosebita noastră milă și le-am dat și le-am întărit în țara noastră, Moldova, satele […] pe
Bârlad, Blajari, și Merești, și mănăstirea la gura Bîrlăjiței, unde este Agapie, și Liești, și
Gârlești, și Tălăbești, ocina lor, unde a fost Voico, și Șteful și Micu, cu toată gârla de la
Bârlad, și Toncești cu gârla, și gârla Brateșului cu satul și seliștea lui Duma pe Călmățui.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Siliștea
În prezentarea pe care o face satului Siliștea, Theodor Ciuntu notează următoarele:

Are o biserică de zid cu hramul „Adormirea Maicei Domnului” zidită de Gavril Conaki în 1826
și după moartea lui a fost îngrijită până la 1869 de Elena Sutzu. La 1883 s-a reparat de
obște. Pe icoane se află data 1793, care după spusele „archivelor statului” aceste icoane au
fost luate de la altă biserică care era alături și care astăzi nu mai există. După cum arată Ion
T. Sion, informația cuprinde mai multe inexactități, preluate și de alte publicații, unele chiar
recente. Greșit este și textul pisaniei, puse după o reparație făcută în 1959. În primul rând,
marele vornic Gavril Conachi și soția sa, Măriuța, au murit cu mult înainte de 1826, data
indicată de Ciuntu. În al doilea rând, în colecțiile Bibliotecii Academiei Române s-a păstrat
un document care conține date despre realizarea clădirii (listă de materiale necesare, cu
cantități, prețuri și cheltuieli) din care reiese cu exactitate anul construcției, 1794. În timpul
Elencăi Manu, grija bisericii a trecut în răspunderea sătenilor care, în 1865, solicitau sprijin
de la autorități pentru repararea sa. Starea rea a construcției (bolta de cărămidă era crăpată
în mai multe locuri, riscând să se prăbușească) a condus la închiderea clădirii care a rămas
nefuncțională până în 1883. În vara acelui an a fost angajat meșterul Nicolai Velea; în
contractul său erau trecute, printre altele, lucrări de refacere integrală a pridvorului,
înlocuirea acoperișului și a învelitorii din șindrilă cu tablă zincată, repararea unor goluri de
ferestre.

Lucrările de reparație făcute în decursul timpului au adus unele modificări bisericii
construite în urmă cu peste două veacuri. Din descrierea de mai sus deducem că s-ar fi
intervenit în special asupra zonei de vest, prin reclădirea pridvorului, și a părții superioare.
Interiorul obiectivului nu a fost accesibil pe durata vizitei pe teren; prin urmare nu știm dacă
edificiul își conservă bolta din zidărie, fisurată la 1865.

Biserica din satul Siliștea se află la sud-est de satul Siliștea, fiind izolată de
localitățile din comună. Se ajunge pe un mic drumeag, care se desprinde din drumul
comunal. În privința formei și a structurii spațiilor, are plan trilobat, cu altar alungit și pridvor.
Absidele (atât cea a altarului, cât și cele laterale) sunt circulare la exterior (și, cu siguranță,
la interior). Silueta clădirii și numărul de goluri sugerează că spațiul interior este împărțit în
altar, naos și pronaos. Pe latura de vest este construit un mic pridvor închis (mai îngust și
mai jos decât biserica), o construcție alipită, rezultatul vizibil al unei intervenții ulterioare
construirii edificiului. În anul 2019, pe latura de sud a pridvorului, a fost prinsă o placă
comemorativă cu un scurt text din care aflăm că în timpul Primului Război Mondial, în
această biserică a slujit preotul militar născut în Basarabia, Alexei Mateevici.
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Arhitectura exterioară a clădirii este sobră; proporțiile îi conferă o monumentalitate
discretă. Construcția nu are soclu marcat; partea de sus a elevației se termină cu o cornișă
(modificată, probabil, la una dintre reparații) peste care se desfășoară streașina evazată a
acoperișului.Paramentul este neted, punctat din loc în loc de pilaștri ușor reliefați (pe
absidele laterale, pe pereții pronaosului, în dreptul altarului). Prezența unor îngroșări locale
în partea superioară a fațadei, deasupra unor goluri de fereastră (pronaos și absida de
nord) ridică semne de întrebare cu privire la natura acestor elemente, rolul lor și
transformările survenite în urma lucrărilor de reparație. Zidăria masivă este străpunsă de
ferestre evazate spre exterior (una la altar, două în naos, în axul absidelor, alte două la
pronaos). Construcția are acoperiș cu rupere de pantă, de tipul celor întâlnite la construcțiile
religioase din nordul Moldovei. Învelitoarea și șarpanta au fost înlocuite recent.

De asemenea, s-a modificat micul turn cu înveliș metalic, ridicat în extremitatea
vestică a pronaosului. Imaginea exterioară sugerează că la interior se regăsesc elemente
masive de zidărie, grupate în zonele de separare dintre spații (mai ales în colțurile naosului);
la origine, naosul trebuie să fi fost acoperit cu cupolă (și pronaosul, probabil, avea tot
cupolă); după cum am menționat mai sus, nu știm dacă sistemul originar de boltire se
păstrează.

Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului ” din Torcești
Construită la începutul secolului al XX-lea pe locul celei vechi, realizate în prima

jumătate a veacului anterior. În chestionarul din 1921, cu privire la monumentele istorice din
comunele rurale, preotul paroh din comuna Torcești oferă o serie de lămuriri cu privire la
biserica din localitate: biserică din zid, cu bună temelie, cu abside laterale; zidită în 1907, de
către parochieni, și ajutați de foștii proprietari, Mihail și Paul Balș. Biserica avea pictură
murală interioară nouă, în stil bizantin, din anul 1913. Nu exista pictură exterioară, cu
excepția icoanei de hram, de pe fronton. Iconostasul era din lemn, lucrat în anul 1912, în
ciubucărie. Cu toate că biserica înlocuia o clădire religioasă veche, semnatarul
chestionarului nu semnalează existența unor construcții anterioare și nici a mormintelor
vechi care trebuie să fi existat totuși.

Spre deosebire de biserica lui Gavril Conachi, clădită integral de meșteri ai locului,
cea din Torcești a fost realizată după un proiect întocmit de un profesionist cu studii în
domeniu, sub supravegherea cuiva specializat în construcții. Multe dintre bisericile clădite la
acea epocă au avut la bază planuri tip, adaptate, acolo unde a fost cazul, la condițiile locului
sau la cerințele ctitorilor. Nu știm dacă este cazul bisericii din Torcești dar, observăm că
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arhitectura acesteia prezintă multe elemente similare cu alte construcții religioase de la
începutul secolului trecut.

Interiorul clădirii nu a fost accesibil; prin urmare, descrierea pe care o vom face se
sprijină exclusiv pe observarea arhitecturii exterioare. Biserica are plan triconc, volum
compact, marcat de două turle de dimensiuni diferite, pe naos și deasupra intrării (a
pridvorului). Se compune din altar decroșat, cu absidă poligonală și acces suplimentar pe
sud; naos cu abside laterale, tot poligonale, cu turlă deasupra; pronaos și, probabil, pridvor
închis, ambele cu aceeași lățime. Proporțiile sunt echilibrate iar aspectul sobru. Suprafețele
pline ale pereților sunt străpunse de goluri de formă identică (dreptunghiulare și evazate
spre exterior), de dimensiune redusă, amplasate în dreptul celor trei abside (câte una pe
mijlocul fiecăreia dintre cele trei laturi), a pronaosului și a pridvorului închis (câte o pereche
de goluri). Suplimentar, naosul este luminat și prin cele opt ferestre ale turlei (goluri înalte,
înguste, în arc de cerc). Arhitectura exterioară preia motive din vechile lăcașuri religioase
tradiționale, cum ar fi brâul median și ocnițele din registrul superior. Clădirea este așezată
pe un soclu înalt, profilat, cu mai multe elemente distincte. Elevația este împărțită în două
zone printr-un brâu stilizat; partea de jos este nedecorată și are parament neted. Partea de
deasupra prezintă un șir continuu de ocnițe, subliniate prin culoare și arhivolte profilate.
Deasupra ocnițelor pornește cornișa, compusă din profiluri cu secțiuni diferite. Streașina,
puternic evazată, se sprijină pe console crestate.

Privită frontal, clădirea are o siluetă elansată. Simetria elevației este accentuată de
turla secundară (cu rol de clopotniță), vizibilă în prim plan. Accesul este marcat printr-un
ancadrament înalt, în relief plat, care se oprește în dreptul brâului; deasupra sa există nișa
icoanei de hram care întrerupe ritmul ocnițelor, precum și linia orizontală a cornișei. Intrarea
este încadrată de două panouri încheiate în arc de cerc, care se desfășoară pe toată
înălțimea registrului inferior. Ambele turle au secțiune octogonală și bază de plan pătrat.
Turla principală este dominantă prin dimensiunile sale (inclusiv ale bazei). Construcția are
acoperiș în patru ape, cu pantă lină și este învelită cu tablă.

Biserica din Torcești se conservă în stare suficient de bună, fiind foarte bine
întreținută. Au fost observate pete de umezeală și murdărie pe latura de no rd, mai ales în
zona cornișei, precum și mici lacune în tencuială și stratul de vopsea. Construcția pare să își
fi conservat nealterate caracteristicile și aspectul originare.

În comuna Umbrărești sunt în funcțiune șapte edificii religioase, șase de rit ortodox
și unul pentru credincioșii de stil vechi. Peste jumătate dintre biserici sunt de dată foarte
recentă, fiind construite în ultimele trei decenii.
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La începutul anilor ’90 a fost ridicată biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” şi
„Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Umbrărești-Deal. În aceeași localitate s-a construit și
biserica parohială cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, finalizată în anul 2010.

În același an, 2010 era pregătită pentru pictură biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” din satul Umbrărești, clădită pe locul unei biserici datate în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.

În satul Salcia a fost realizată biserică ortodoxă de stil vechi „Adormirea Maicii
Domnului”, sfințită în 2010

. Biserica Sfinții "Arhangheli Mihail și Gavriil "din satul Condrea a fost realizată
între 1974-78 pe locul unei mai vechi biserici din lemn.
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5 . SĂNĂTATEA
Starea de sănătate a populației  a comunei Umbrărești  este monitorizată în cadrul a

două cabinete medicale , unul în Umbrărești , iar celălalt în satul Condrea.

6. STAȚII C.F.R.
Pe Linia C.F. Tecuci - Barboși ( interoperabilă) - Stația Umbrărești .
Pe Linia C.F. Făurei - Tecuci ( neinteroperabilă) - Stația Condrea, (Trup D2).

7. MONUMENTE ALE EROILOR ȘI ANSAMBLE FUNERAR:
- Monumentul eroilor din Condrea - de dată recentă ;
- Lângă biserica din Siliștea  este amplasată o troiță ce comemorează două personalități :
- În curtea bisericii din Torcești este amplasat un monument al eroilor din Umbrărești

1916-1918 , 1941-1945

8. OBIECTIVE CU VALOARE CULTURAL - ISTORICĂ ȘI MEMORIALĂ :
- Biserica din satul Siliștea - familia Conachi ;
- Biserica din satul Torcești - familia Balș;
- Monumente funerare vechi  din satul Condrea

2.5. POPULAŢIA – ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
1. NUMĂR DE LOCUITORI

Judeţul Galaţi prezintă o structură particulară a reţelei de localităţi urbane, în care o
parte din intervalele de mărime nu sunt prezente. Municipiul Galaţi este singura localitate
care se apropie de 250.000 locuitori, (249.432 locuitori la 20 octombrie 2011) iar
municipiul Tecuci (34.871 de locuitori la 20 octombrie 2011) se încadrează în categoria
oraşelor mijlocii, dar la limita inferioară a dimensiunii demografice.

Rezultă predominanţa oraşelor mici (50%), Târgu Bujor (6.299 locuitori la 20
octombrie 2011 şi Bereşti (2.916 locuitori la 20 octombrie 2011) având o populaţie până
în 10.000 de locuitori.

Alături de oraşe, comuna reprezintă o unitate de bază a organizării administrativ-
teritoriale. Delimitarea comunelor are în vedere condiţiile naturale care să favorizeze unităţi
administrative puternice, cu capacitatea de a valorifica resursele naturale şi umane.

Din punct de vedere demografic, comunele din judeţul Galaţi sunt   grupate în 4
categorii de mărime după numărul de locuitori .
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Comuna Umbrărești se încadrează ca număr de locuitori în cele 16 comune cu
populația cuprinsă între 5.000- 9.999 de locuitori (cu o pondere de 26,2% din totalul
localităților.

Mărimea medie a unei comune din județul Galați după numărul de locuitori este
4.937 de locuitori , ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât media națională de 3.388
de locuitori Numărul mare al comunelor din  județul Galați cu peste 3.000 de locuitori  este
în acord  cu condițiile geografice ale județului.

Satul ca formă veche de organizare și locuire pe teritoriul țării noastre , a fost
determinat  ca și comunitate umană de peisajul geografic românesc, ducând la o mare
neuniformitate a acestuia și  implicit a diferențierilor din punct de vedere demografic.

MĂRIMEA LOCALITAȚII UMBRĂREȘTI ÎN RAPORT CU NUMĂRUL DE LOCUITORI

UNITĂȚI
ADMINISTRATIV
TERITORIALE

1992 2002 2011 2020

Comuna Umbrărești 6841 7170 6628

Sate componente

Umbrărești 1723 1946 1920

Condrea 658 660 514

Salcia 926 930 790

Siliștea 352 357 320

Torcești 661 734 717

Umbrărești - Deal 2.521 2.543 2.367
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Făcând o analiză a situație evoluție/ involuție a populației în perioada 1992 - 2020 se remarcă o
creștere semnificativă până în 2002, urmată de o scădere bruscă până în 2011 și o revenire peste
anul  2002, in anul 2020.
Concluzia : în 28 de ani populația a crescut cu 455 de persoane. .
Raportându-ne la Recensământul  Populației din 2017, datele furnizate de D.J..S. Galați sunt:

-- 7260 de locuitori, componența pe naționalități  se prezintă astfel: majoritari români - 93,84%( și
creștini ortodoxi ) și 6,16 % alte etnii.

93.84%,

3.16%

COMPONENTA PE  NATIONALITATI
ROMANI ALTE ETNII

2. STRUCTURA DEMOGRAFICĂ

Localitate

7 IANUARIE 1992 18 MARTIE 2002 20 OCTOMBRIE 2011

Ambele
sexe

M F Ambele
sexe

M F Ambele
sexe

M F

Umbrărești 1723 877 846 1946 985 961 1920 964 956

Condrea 658 331 327 660 331 329 514 248 266

Salcia 926 450 476 930 462 468 790 387 403

Siliștea 352 167 186 357 170 187 320 169 151

Torcești 661 324 337 734 379 355 717 370 347

Umbrărești
Deal

2521 1284 1237 2543 1298 1245 2367 1218 1149
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LOCALITATE

1 IULIE 2016 1 IULIE 2017 FEBRUARIE 2020

Ambele
sexe

M F Ambele
sexe

M F Ambele
sexe

M F

Umbrărești 7303 3660 3643 7260 3636 3624 7296 3654 3642

3. PIRAMIDA VÂRSTELOR:
Structura populaţiei pe grupe cincinale de vârstă relevă ponderi mai ridicate deţinute de
populaţia din grupa de vârstă de 40 - 44 ani (587 persoane), urmată de grupa de vârstă 35-
39 ani (562 persoane).

Ponderi mai reduse se înregistrează în cazul grupelor cincinale de vârstă din
intervalul 80-84 ani, precum şi din intervalul 85 de ani şi peste.

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă (tineri – 0-14 ani, adulţi – 15-59 ani,
vârstnici – 60 de ani şi peste) relevă ponderea ridicată deţinută de populaţia adultă – 4.029
locuitori – 60,79% din total  populaţie stabilă.

Populaţia tânără reprezintă aproximativ 18,15% din total populaţie stabilă a comunei
Umbrărești (1.203 locuitori), în timp ce populaţia vârstnică reprezintă 21,06% din total
populaţie stabilă (1.396 locuitori).
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă

COMUNA
UMBRĂREȘTI

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL

G R U P A   D E  V A R S T A

0-4
ani

5-9
ani

10-14
ani

15-19
ani

20-24
ani

25-29
ani

30-34
ani

35-39
ani

40-44
ani

45-49
ani

50-54
ani

55-59
ani

60-64
ani

65-69
ani

70-74
ani

75-79
ani

80-84
ani

85 și
peste

Ambele sexe 6628 312 403 488 521 466 357 497 562 587 296 357 386 367 263 287 244 146 89
Masculin 3356 159 195 254 271 251 182 262 306 315 174 182 192 160 120 139 107 56 31
Feminin 3272 153 208 234 250 215 175 235 256 272 122 175 154 207 143 148 137 90 58



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI
38

Structura populaţiei după starea civilă

COMUNA
UMBRĂREȘTI

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL

S T A R E A    C I V I L Ă L E G A L Ă

Necăsătorit/ă Căsătorit/ă Văduv(ă
) Divorţat(ă)

Persoane care
trăiesc în uniune

consensuală
Ambele

sexe
6628 2677 3161 632 156 176

Masculin 3356 1553 1589 131 82 88
Feminin 3272 1124 1572 501 74 88

Din informațiile prezentate reiese faptul că cea mai mare parte a locuitorilor
comunei Umbrărești (93,84% - 6220 persoane) este de confesiune creștin-
ortodoxă,populația baptistă și alte religii reprezentând doar 0,15% din populația
stabilă totală a comunei.

Conform Rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor realizat în
anul 2011, pentru 251 de persoane (aproximativ 3,79 % din populația stabilă) nu se
cunoaște apartenența confesională
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COMUNA
UMBRĂREȘTI

R E L I G I A

Ortodoxă
Baptistă
si alte
religii

Penticostală
Adventistă
de ziua a
șaptea

Creștină
după

Evanghelie

Informaţie
nedisponibilă

Populaţia
stabilă
totală - 6628

6220 10 46 12 89 251

Structura populaţiei după etnie

COMUNA UMBRĂREȘTI
E T N  I A

Români Romi Informație nedisponibilă

Populaţia stabilă totală - 6628 6003 375 250

90%

6% 4%0%

STRUCTURA POPULATIE DUPĂ ETNIE
ROMÂNI ROMI INF. NEDISPONIBILA
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4. MIȘCAREA NATURALĂ/ SPOR NATURAL  ȘI MIGRAȚIA INTERNĂ
Din datele Anuarului Statistic al Județului Galați ediția 2017 s-au centralizat la nivelul comunelor

județului Galați următoarele date :

Ani
Nascuți vii Decedați Spor natural

1970 8843 2674 6169
1990 4788 3099 1689
2000 3861 3382 479
2008 2847 3644 - 797
2010 2621 3733 - 1112
2015 2357 3506 - 1149
2016 2439 3650 - 1211

Numărul  celor născuți vii a scăzut în 46 de ani la 21% din valoarea anul 1970, iar sporul natural a
devenit negativ ajungând de la 6169 la -1211, lucru îngrijorător pentru evoluția populației pe viitor.

Același Anuar  ne furnizează următoarele date ce reprezintă migrația internă determinată de
schimbarea domiciliului, pe medii.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sosiți - total
În rural , din care

- din urban

- din rural

7157
4062
2352
1710

8867
4682

7867
4224

8018
4638

8024
4913

8195
5025

Plecați - total
din  rural , din care

- în  urban

- în  rural

7881
3696
1900
1796

9024

4146

8694

3850

9401

4205

9773

4508

9975

4475
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5. DURATA MEDIE A VIEȚII PE SEXE  / MEDIU RURAL

Anii

Pe sexe Mediul rural

Total M . F. Total M . F.

1991 70,31 66,93 73,95 69,47 66 73,35

2000 70,77 66,99 74,95 68,98 65,03 73,63

2008 73,21 69,54 77,19 71,57 67,80 76,06

2010 73,63 69,64 77,83 71,33 66,90 76,70

2015 75,25 71,37 79,39 73,50 69,55 68,20

2016 75,53 71,65 79,68 73,81 69,83 78,60

6. RESURSELE DE MUNCĂ ŞI POPULAŢIA OCUPATĂ
Conform datelor statistice puse la dispoziție pe site D.J.S. Galați  se desprind

următoarele date :
- populație activă civilă pe sexe , regiuni de dezvoltare și județe :

1990       10839,50 mii persoane
291,60 mii persoane pentru Galați



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI
42

2018 8696,40mii persoane
190,20 mii persoane pentru Galați

- rata brută de activitate ( reprezintă raportul procentual dintre populația activă civilă
și totalul populației țării).

1990               46,70%
2018               44,80%

- rata de activitate a resurselor de muncă, regiuni de dezvoltare și județe
1990             82% din total

76,80% pentru Galați
2018             71,1% din total

59,9% pentru Galați
- populația ocupată civilă pe sexe , macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe.

1992 1458 mii de persoane  din total
287,60 mii de persoane pentru Galați

2008 8747 mii persoane  din total
206,30 mii persoane pentru Galați

2018 8407,50 mii de persoane  din total
178,20 mii persoane pentru Galați

7. LOCUINŢE - GOSPODĂRII
Conform datelor furnizate de  Primăria comunei Umbrărești în intravilanul acestei exisă un
număr de 2.600 de gospodării cu un număr de 3.186 de locuințe.

Nr. crt. Localitatea Număr gospodării
1. Umbrărești 556
2. Umbrărești Deal 753
3. Condrea 183
4. Salcia 243
5. Siliștea 106
6. Torcești 205
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a. Trama stradală, parcelarul și fondul construit
Cu ocazia vizitei pe teren, s-a putut observa că fondul construit existent contribuie

la formarea unei impresii greșite despre vechimea satelor, majoritatea caselor fiind de dată
relativ recentă. În prezent, una dintre puținele mărturii a trecutului localităților din zonă este
structura țesutului (forma parcelarului și în special traseul căilor de circulație).

Analizând planul comunei se remarcă formă liberă, organică a satelor (cu excepția
satului Umbrărești-Deal, așezat la drumul național), drumuri cu traseu liber, sinuos, parcele
de dimensiuni diferite și zone cu densități diferite. Structura țesutului ne ajută să distingem
zonele vechi de cele ocupate recent (în cursul secolului al XX-lea).

Siliștea, așezată chiar pe malul vechi al Bârladului era o localitate mică, cu case
grupate, ocupând o suprafață de forma unei jumătăți de cerc. În zona centrală erau parcele
de dimensiuni diferite. Satul era înconjurat de terenuri plantate cu vii. Biserica era izolată, la
sud-est de sat; lângă incintă nu era figurată nicio altă construcție.

Condrea, comparabilă ca dimensiuni cu Siliștea, are o structură diferită, casele
fiind mai distanțate și intercalate, cu suprafețe plantate cu vie. Biserica se afla în marginea
de est a satului, izolată de zona locuită.

Salcia, vizibil mai amplă decât Condrea, avea structură organică și străzile cu
traseu sinuos. Parcele sunt  de dimensiuni comparabile, cu  zone libere ample, în partea de
sud a localității și înconjurate de vii.

Pe stânga Bârladului observăm Tămășenii, izolați, în partea de nord și constituit
dintr-un grup de câteva case, fără o ordonare clară. În partea de est a Tămășenilor se
citește, cu o oarecare dificultate, semnul de biserică ce  marca probabil, vechea biserică a
Corpăceștilor..

La sud de Tămășeni, la o oarecare distanță de sat apar Umbrăreștii. Numele
satului este notat în dreptul zonei locuite de pe malul stâng al râului. Partea din dreapta ,
avea o structură complet dezordonată, caracterizată prin grupuri mici de case împrăștiate și
zone ample, cu vie; o rețea de drumuri unea pâlcurile de case. Singurele zone mai ordonate
și compacte erau aproape de malul râului și de podul peste Bârlad.

Pe malul stâng al râului se disting mai multe grupuri de clădiri așezate în lungul
unui drum care mergea în lungul albiei râului. Și aici remarcăm suprafețele plantate cu vie,
alternate cu zonele locuite. În partea dinspre nord a satului se situa biserica; în est, la
marginea localității apare semnul de cimitir.

Satul cel mai bine conturat era Torcești. Deși structura țesutului era tot organică, și
densitatea de locuire inegală, zonele locuite erau repartizate într-o manieră mult mai
echilibrată. Parcelele erau dispuse în regim continuu, în lungul drumurilor, astfel încât
rămâneau neocupate doar zonele din centrul insulelor.

Din planurile  sfârșitului  de  secol al XIX-lea observăm în primul rând,
transformarea cadrului natural prin rectificarea cursului râului Bârlad. Intervenția a adus
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modificări substanțiale peisajului din zona satului Siliștea. În ceea ce privește forma
așezărilor, recunoaștem fără dificultate vechea structură a satelor Siliștea, Condrea, Salcia
și Torcești, deși localitățile s-au extins. Forma parcelelor (parcele ordonate, cu contur
rectangular și proporții alungite) ne ajută să identificăm zonele lotizate mai recent.

Siliștea s-a extins destul de puțin, spre nord, în lungul drumului spre Podoleni.
În satul Condrea s-au parcelat terenurile din lungul drumului spre Siliștea (în nord)

și Salcia (în sud).
Salcia s-a dezvoltat spre sud și vest.
La Torcești remarcăm o zonă mai nouă înspre sud-est și în partea de est.

Totodată, pare să fi avut loc o densificare a zonei locuite.
În ceea ce privește Umbrăreștii, regăsim vechile trasee în sudul satului dar partea

dinspre nord este complet modificată. Toată zona situată la nord de biserică, ocupată cu
suprafețe plantate, a fost parcelată.

Cătunul Tămășeni a fost restructurat. Biserica veche a dispărut; nu mai există
urmele casei proprietății. Satul s-a extins spre est, înspre Umbrărești-Deal și drumul
național. A dispărut cea mai mare parte a gospodăriilor de pe malul drept.

Umbrărești-Deal se desfășoară în lungul drumului, având structură liniară și
menținându-și  structura inițială .

Structura gospodăriilor pe sate
b. Locuinţa

Fondul construit inițial, a fost realizat din materiale care nu au  rezistat în timp și au fost
supuse distrugerii. Ion T. Sion constată că pe teritoriul comunei existau păduri întinse, lucru
care sugerează că arhitectura domestică din zonă era din lemn (bârne sau structură din
lemn cu pereți din nuiele și umplutură de pământ). Sion reproduce un fragment dintr-un
inventar realizat în 1862, în care se face descrierea succintă a unei gospodării din zona
Umbrăreștilor. Reținem faptul că în gospodărie existau cel puțin două căsoaie din bârne, cu
hrube dedesubt.. La acea dată, nu erau mulți cei care să își permită și să aibă o casă din
bârne și pivniță dedesubt. Lemnul, chiar dacă era din belșug, avea nevoie de o prelucrare
specială și de durată înainte de a fi utilizat la construcț ie; pe de altă parte, beciul
presupunea o tehnică puțin diferită de cea a unei case obișnuite, iar necesitatea beciului
trebuie corelată cu nevoia adăpostirii unei cantități anume de provizii. Prin urmare, nu
credem că această casă reprezintă modelul locuinței săteanului din clasa de mijloc sau de
rând, ci un caz aparte.

Locuința specifică era construită, probabil, pe structură de lemn, și avea pereți din
paiantă (nuiele împletite prinse pe scheletul din lemn, umpluți cu amestec de pământ și
bălegar); casele aveau una, două ori trei odăi pe tindă, prispă lată (protejată de o streașină
lată), cu sau fără stâlpi; acoperișul, cu structură din lemn, era învelit fie cu stuf, fie cu șiță.
Acest tip de locuință s-a perpetuat în timp, dar s-au modificat unele detalii (la un moment dat
au apărut elementele traforate – florăriile – pentru decorarea stâlpilor și a paziei prispei;
tâmplăria simplă a fost înlocuită cu piese cu modele complexe etc).

Judecând după arhitectura  satelor  componente ale comunei, astea  par mult mai
recente decât sunt în realitate. Case bătrânești sunt puține; cele mai multe au fost
transformate prin diverse modernizări. În funcție de natura și anvergura intervențiilor, s-au
mai păstrat unele elemente (pazii traforate, stâlpi din lemn, piese de tâmplărie). De regulă s-
a intervenit asupra stâlpilor de la prispă, a paramentului și a învelitorii.
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c. Politica  actuală de locuire
Obiectivul major al amenajării  teritoriului în domeniul locuirii  îl constituie

dezvoltarea și modernizarea fondului de locuințe din fiecare județ, pentru a deveni un factor
de ameliorare al traiului și al specificului ambiental al localităților.
Fiecare localitate în parte trebuie să-și păstreze specificul, individualizându-se și devenind
un centru de interes pentru comunitățile de pe întreg teritoriul tării.

Dezvoltarea fondului de locuințe trebuie să se facă în acord cu cerințele demografice și
normele de locuire actuale ținând cont de componentele specifice județului Galați:

- adaptarea locuințelor la numărul și distribuția populației în teritoriu, urmărindu-se o
repartizare judicioasă în rețeaua de localități și o echilibrare între mediul rural  și cel urban,
în special cu Municipiul Galați, care concentrează aproximativ 1/3 din populația județului;

- modernizarea locuirii printr-o mai bună echipare a acestora, îmbunătățirea raportului cu
mediul și ameliorarea ambianței localităților.

Toate aceste deziderate se materializează prin obiectivele din domeniul locuirii ca o
strategie pe termen mediu și scurt:

- monitorizarea și gestionarea pieței de locuințe pentru o repartiție echilibrată a
gospodăriilor atât în spațiul de locuit cât și în teritoriu. Autoritatea locală trebuie să aibă
constant în vedere densitatea populației, structura gospodăriei și nivelul veniturilor pe
fiecare U.A.T. în parte;
- construcția de locuințe trebuie să se facă în mod constant, să țină pasul cu evoluția socio -
demografică și să îmbunătățească permanent nivelul de calitate al locuirii.

Tendințele actuale de utilizare a locuințelor individuale și a transportului privat trebuie
să fie mai temperate abordându-se noi tipuri de locuire, bazate pe densități mai mici, pe
transport în comun și consum de teren mai redus. O direcție importantă  ce trebuie avută în
vedere în etapa imediat următoare , este aceea de renovare și reconversie funcțională
pentru realizarea de noii locuințe sau spații cu altă destinație.

Modernizarea înseamnă în primul rând echipare tehnico - edilitară de bună calitate și
accesul la servicii de top. Confortul termic, atât de precar în România se poate realiza prin
reabilitarea termică a imobilelor existente și modernizarea modului de furnizare a energiei
termice pentru locuințe

Cealaltă latură ce trebuie rezolvată în etapa următoare ( 10 ani valabilitatea unei ediții de
P.U.G.) este îmbunătățirea cadrului ambiental și accesibilitatea tuturor locuitorilor  la
facilitățile din zonele rezidențiale. Estetica fațadelor  ce lasă atât de mult de dorit, calitatea
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spațiilor publice, factorii perturbatori ( zgomotul și noxele) și mai ales lipsa spațiilor verzi
sunt elementele ce vor trebuii avute în vedere în etapa următoare.

Pentru a preveni extinderea necontrolată a localităților și deteriorarea în continuare a
imaginii rural/ urban, dezvoltarea spațială a rețelei  de localități, trebuie să se realizeze prin
reglementarea dezvoltării urbanistice , care se referă la :

- actualizarea P.U.G.
- evitarea  dezvoltării rural / urban extensive necontrolate în vederea conservării mediului

natural;
- conservarea fondului construit tradițional valoros și prevenirea efectelor distructive  ale

fenomenelor de risc natural , prin includerea unor restricții și interdicții în R.L.U. aferente
P.U.G.

Legea 351/2001 actualizată face referire la Rangul localităților.
Comuna Umbrărești are reședința de comună în localitatea Umbrărești , localitate de

rang IV ( una din cele 61 de localități de rang IV din județul Galați) . Acest rang IV denotă
influența pe care o are localitatea asupra satelor componente,  ea oferind dotări
administrative și sociale ce asigură servicii pentru toate satele incluse în teritoriul
administrativ al comunei.

Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul
comunei Umbrărești sunt:
– sediu de primărie;
– grădinița, școala primara și gimnaziala;
– dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
– posta, servicii telefonice;
– sediu de politie și de jandarmerie;
– cămin cultural cu biblioteca;
– magazin general, spatii pentru servicii;
– teren de sport amenajat;
– parohie;
– cimitir;
– stație/halta C.F. sau stație de transport auto;
– dispensar veterinar;
– sediu al serviciului de pompieri;
– puncte locale pentru depozitarea controlata a deșeurilor;
– alimentare cu apa prin cișmele stradale.

Celelalte sate componente (Umbrărești Deal , Torcești , Siliștea, Condrea ,Salcia ) sunt
de rang V, printre cele 180 de sate de același rang din județul Galați.

Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:
– școala primara;
– punct sanitar;
– magazin pentru comerț alimentar și nealimentar.

Tipologia funcțională a U.A.T. comuna Umbrărești , în rândul localităților rurale este
dominant agricolă.
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Analiza dispersiei în teritoriu
Comunele ce au tipologia predominat agricolă se află pe latura sudică și vest a

județului  Galați .
Dezvoltarea  rețelei de localității
Propunerile pentru orizontul 2025 arată tendința de scădere a populației cu - 7,5%.

Intervenția pentru promovarea unei structurii dinamice și elastice de organizare se
realizează prin formarea, consolidarea și distribuirea echilibrată a unor poli de dezvoltare. În
cazul nostru polul rural Liești reprezintă centru coordonator pentru localitățile : Ivești ,
Umbrărești , Fundeni Nămoloasa și Tudor Vladimirescu. .

8. CONCLUZII
Comuna Umbrărești  se încadrează ca număr de locuitori în cele 16 comune cu

populația cuprinsă între 5.000- 9.999 de locuitori (cu o pondere de 26,2% din totalul
localităților.

Mărimea medie a unei  comune din județul Galați  după numărul de locuitori este
4.937 de locuitori , ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât media națională de 3.388
de locuitori Numărul mare al comunelor din  județul Galați cu peste 3.000 de locuitori  este
în acord  cu condițiile geografice ale județului.

Făcând o analiză a situație evoluție/ involuție a populației în perioada 1992 - 2020 se
remarcă o creștere semnificativă până în 2002,  urmată de o scădere bruscă până în 2011 și o
revenire peste anul  2002, in anul 2020.
Concluzia : în 28 de ani populația a crescut cu 455 de persoane. .

La nivel de mediul rural ca și vârstă, segmentul 14-64 de ani  reprezintă 65,33% din
care 48,88% femei. Sporul natural a devenit negativ și îngrijorător pentru evoluția populației
în viitor.  Migrația  internă din mediul rural spre cel urban este 44,86%.   Speranța de viața a
crescut în ultimii 25 de ani  cu + 3 ani la bărbați și + 5 ani la femei , ajungând  la vârsta  de
la 69,83 bărbați și vârsta de la 78,60 femei .
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2.6    CIRCULAŢIE
1. CIRCULAȚIE RUTIERĂ
Circulaţia rutieră se bazază pe drumurile DN 25, DJ 253, DC57, DC58, DC59 şi DC60

Drumul naţional DN 25, care traversează comuna de la Nord la Sud  are traseul:
Tecuci (DN 24) – Hanu Conachi – Şendreni (DN 2B)

Limita administrativă a comunei Umbrăreşti aferentă DN 25 (conf. Aviz DRDP Iaşi nr.
8690/25.06.2009) este:

-partea stângă: km 13+757 ÷ 18+050
-partea dreaptă: km 13+757 ÷ 18+050

Drumul judeţean DJ 253, care porneşte din DN 25 şi face legătura cu comunele
Cudalbi, Băleni, Viile, are traseul: Umbrăreşti (DN 25) – Cudalbi – Băleni – Viile (DJ 242)
L=40,500 km

In limitele administrative ale comunei Umbrăreşti, DJ 253 se desfăşoară după cum
urmează: - Intravilan km 0+000 – 0+675 – L  =0,675 km

- Extravilan km 0+675 – 8+100 – L = 7,425 km
Referitor la starea de viabilitate a sectorului de drum DJ 253 de pe teritoriul comunei

Umbrăreşti, acesta este executat din urmatoarele tipuri de îmbrăcăminte rutieră:
-Intravilan L= 0,675 km îmbrăcăminte asfaltică
-Extravilan L=0,325 km îmbrăcăminte asfaltică
-Extravilan L= 7,100 km pieturire

Drumul comunal DC 57, are traseul: Iveşti (DN 25) – Torceşti – Umbrăreşti.
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 57 are îmbracaminte asfaltică
Drumul comunal DC 58, are traseul: Vasile Roaită (DN 25) Umbrăreşti – Condrea –

Siliştea – Podoleni (DJ 252).
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 58 are îmbracaminte asfaltică
Drumul comunal DC 59, are traseul: Condrea (DC58) – Salcia – Torceşti (DC57)
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 59 are:

în intravilan - îmbracaminte asfaltică
în extravilan - pietruire

Drumul comunal DC 60, are traseul: Movileni (DJ 252) – Siliştea (DC 58)
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 60 este pietruit.
Trama stradală a satelor se prezintă în general sub formă rectangulară, cu o

structură cu loturi relativ ordonată, parţial uşor sinuoasă sau cu traseu liber, cu distanţe
variabile între garduri, lăţimea carosabilului fiind în mare parte de 4,00- 6,00 m

Străzile secundare sunt în general nesistematizate, parţial împietruite, parţial din
pamant sau intr-o stare mediocră sau rea.
Disfuncţionalităţi:

- Intersecţiile străzilor principale cu drumurile naţional şi judeţean sunt neamenajate,
iar parcarea autovehiculelor se realizează în limita spaţiului disponibil, nefiind asigurate
zone speciale.

- Tranzitarea, de către traficul greu a teritoriului comunei şi existenţa a numeroase
intersecţii ale străzilor locale cu DN 25 şi accesele în curţile riverane – în zona sat
Umbrăreşti Deal.

- Lipsa marcajelor rutiere şi a indicatoarelor de circulaţie, inclusiv pentru traversarea
pietonilor, constituie altă disfuncţionalitate care necesită rezolvare.

- Nesistematizarea străzilor, starea proastă a sistemelor rutiere.
2. CIRCULAȚIE FEROVIARĂ

U.A.T. comuna Umbrărești este străbătută  de două linii de cale ferată astfel:
- Linia C.F Tecuci - Barboși ( interoperabilă) pe o lungime de 4.265,00m între poz.

km. 250+026÷km 245+288, infrastructură feroviară și terenul aparținând Liniei 504-interval
Barcea - Umbrărești , Stația Umbrărești , interval Umbrărești - Ivești.;
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- Linia CF. Făurei - Tecuci ( neinteroperabilă), pe o lungime de 6.044,00m între poz.
km. 73+587÷km79+583, infrastructura feroviară și terenul aparținând Liniei 600- interval
Suraia - Condrea , Stația Condrea , interval Condrea - Tecuci.

Terenul aferent infrastructurii feroviare în suprafață de 373.084,00mp este
administrat de C.N.F.C."CFR SA "- S.R.C.F. Galați și reprezintă suprafața terenurilor aflate
în proprietatea publică a statului , aparținând infrastructurii  feroviare publice aflată în
administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F." C.F.R SA ".

Din acesta, suprafață 349.367,00mp sunt terenuri intabulate în cărți funciare pe UAT
comuna Umbrărești, iar restul suprafeței este fie neintabulată , fie cuprinsă eronat în alte
cărți funciare.

2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE.
BILANŢ TERITORIAL

Intravilanul existent este alcătuit din 6 sate (A,B,C,D,E,F) cu 20 de trupuri în
componență :

- Trup   A - Sat Umbrărești Deal
Trup A1 - Combinat de vinificație și fermă
Trup A2 - Fermă
Trup A3 - Fermă
Trup A4 -Fermă
Trup A5 - Stație electrică de transformare
Trup A6 - Stație de irigație
P.U.Z.1- Atelier mecanic

- Trup B - Reședința de comună Umbrărești
- Trup C - Sat Torcești
- Trup D - Sat Siliștea

Trup D1 - Biserica
Trup D2 - Stație C.F.

- Trup E - Sat Condrea
Trup E2 - Atelier împletit coșuri
Trup E3 -Teren rezervat pentru stația de epurare

- Trup F - Sat Salcia+ 32 P.F.
Trup F1 - Stație de sortare
Trup F2 - Gospodărie de apă
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PONDEREA TRUPURILOR ÎN INTRAVILANUL EXISTENT
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ZONE
FUNCȚIONALE

TRUP A
Sat Umbrarești

Deal

TRUP A1
Combinat de

vinificație + ferma
TRUP A2

Fermă
TRUP A3

Fermă
TRUP A4

Fermă
TRUPA5

Stație electrică de
transformare

TRUP A6
Stație de irigație

P.U.Z. 1
Atelier mecanic

TRUP B
Umbrarești

resedința de
comună

TRUP C
Sat Torcești

TRUP D
Sat Siliștea

TRUP D1
Biserica TRUP D2

Stație CF

Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha)

% Supr.
(ha)

% Supr. (ha % Supr.
(ha

% Supr.
(ha

%

ZONĂ LOCUINŢE
P- P+1
SI   FUNCŢIUNI
COMPLEMENTAR
E

120,51 42,79 - -

- - - - - - - - - - 93,00 41,22 44,00 41,30 36,00 40,96 - - - -

ZONĂ INSTITUŢII
PUBLICE,
SERVICII ȘI ALTE
ZONE DE
INTERES  PUBLIC

2,51 0,89 - -

- - - - - - - - 0,63 100 2,80 1,24 0,85 0,80 0,24 0,27 0,68 100 - -

ZONĂ CU
DESTINAŢIE
SPECIALĂ

0,05 0,01 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZONĂ  UNITĂŢI
INDUSTRIALE/
DEPOZITARE

12,97 4,61 6,84
100

-
- - - - - - - - - -

1,07 0,47

- - - - - - - -

UNITĂȚI
AGRICOLE

- - - 1,27 100
1,08 100 0,49 100

- - - - - -

60,49 2,88

- - - - - - - -

SPAȚII
PLANTATE/SPORT/
AGREMENT

- - - -
- - - - - - - - - -

0,85 0,38

- - - - - - - -

ZONĂ CĂI DE
COMUNICAŢIE
FEROVIARĂ ȘI
AMENAJĂRI
AFERENTE

5,88 2,09 - -

- - - - - - - - - - -

- -

- - - - -

6,28 70,96

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE
RUTIERĂ
ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

16,50 5,86 - -

- - - - - - - - - -

14,00 6,20 5,00 4,69 4,50 5,12

- - -

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE
AERIANA
ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

- - - -

- - - - - --- - - - - 0,54 0,24 - - - - - - -

ZONA
GOSPODARIE
COMUNALĂ
(CIMITIRE)

1,45 0,51 - -

- - - -

-
-

- -

0,88 0,39

0,94 0,88 0,45 0,51 - - -

ZONĂ
CONSTRUCTȚII
AFERENTE
LUCRĂRILOR
TEHNICO
EDILITARE

- 43,24 - -

- - - -

0,29 100 0,45 100

- - - - - - - - - - -

TERENURI
AGRICOLE  ÎN
INTRAVILAN

121,77 - - - - - - - - - - - - 106,00
46,98 55,02 51,64 46,69 53,14 - - 2,57 29,04

ZONĂ FORESTIRĂ
- - - -

- - - - - - - - - - -
0,73

0,69 - - - - -

TOTAL
INTRAVILAN 281,64 100 6,84 100 1,27 100 1,08 100 0,49 100 0,29 100 0,45 100 0,63 100 225,63 100 106,54 100 87,88 100 0,68 100 8,85 100
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Din totalul intravilanului existent  două zone funcționale sunt sensibil egale : terenul agricol și terenul curți - construcții( 437,13ha , respectiv 418,51ha )

ZONE
FUNCȚIONALE

TRUP E
Sat Condrea

TRUP E1
Balastieră

TRUP E2
Atelier împletit

coșuri

TRUP E3
Teren rezervat

Statie de epurare
TRUP F

Sat Salcia + 32 P.F.
TRUP F1

Stație de sortare TRUP F2
Gospodărie de apă TOTAL

Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) %

ZONĂ LOCUINŢE
P- P+1

SI   FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

53,00 41,30 -
-

-
72,00 61,62 418,51 41,65

ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE,
SERVICII ȘI ALTE ZONE DE
INTERES  PUBLIC

1,12 0,87 -
-

-
0,65 0,56 9,48 0,94

ZONĂ CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ

- - -
-

-
0,05 0,01

ZONĂ  UNITĂŢI
INDUSTRIALE/ DEPOZITARE

- -
28,41 96,14 1,60 100 1,00 100 51,89 5,16

UNITĂȚI AGRICOLE
- - - - - 9,33 0,93

SPAȚII PLANTATE/SPORT/
AGREMENT

- - - - - 0,85 0,09

ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE
FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

- -
1,14 3,86

-
13,30 1,32

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE RUTIERĂ
ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

6,00 4,68 -

-

- 6,00 5,13 52,00 5,18

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE AERIANA
ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

-
- -

-

- 0,54 0,05

ZONA GOSPODARIE
COMUNALĂ (CIMITIRE)

0,51 0,40 - - - 0,42 0,36 4,65 0,46

ZONĂ  CONSTRUCTȚII
AFERENTE  LUCRĂRILOR
TEHNICO EDILITARE

- - -
-

-
5,00 100 0,40 0,34 0,20 100 6,34 0,63

TERENURI AGRICOLE  ÎN
INTRAVILAN

67,70 52,75 -
-

-
37,38 31,99

437,13 43,51

ZONĂ FORESTIRĂ
- - - - - - 0,73 0,07

TOTAL INTRAVILAN 128,33 100 29,55 100 1,60 100 5,00 100 116,85 100 1,00 100 0,20 100 1.004,80 100
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Limitele intravilanului existent al comunei Umbrăreşti conf. AVIZ DRDP
Iaşi nr. 8690/25.06.2009, aferent DN 25 sunt urmatoarele:

-partea stângă: km 13+757 ÷ 18+050 – sat Umbrăreşti Deal
-partea dreaptă: km 13+757 ÷ 18+050 - sat Umbrăreşti Deal

Drumul naţional DN 25 este drum naţional principal, încadrându-se în clasa
tehnica III, traseul în plan fiind în aliniament, în profil longitudinal prezentând declivităţi
mici.
Elementele geometrice în profil transversal sunt:

-laţimea platformei 9,00 m
-laţimea părţii carosabile 2 x 3,50 m, cu îmbrăcăminte bituminoasă
-acostamente 2 x 1,00 m din care: - banda de încadrare 2 x 0.50 m

- acostamente 2 x 0,50 m
-şanturi din pământ de 2 x 1,50 m

Străzile ce pornesc din DN 25 sunt parţial asfaltate, parţial pietruite, intersecţiile
nefiind amenajate.

Intersecţii aferente DN 25 :
km 15+104 partea dreapta cu DC 58
km 15+223 partea stanga cu DJ 253

Limitele intravilanului existent al comunei Umbrăreşti aferente DJ 253
sunt urmatoarele:

km 0+000 – 0+675 – intravilan, L= 0,675 km
km 0+675 – 8+100 – extravilan, L = 7,425 km

DJ 253 prezintă la km 0+209 pasaj de trecere la nivel cu C.F. Tecuci – Barboşi
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Referitor la starea de viabilitate a sectorului de drum DJ 253 de pe teritoriul
comunei Umbrăreşti, acesta este executat din urmatoarele tipuri de îmbrăcăminte
rutieră:

Intravilan L= 0,675 km îmbrăcăminte asfaltică
Extravilan L=0,325 km îmbrăcăminte asfaltică
Extravilan L=7,100 km pieturire.
Drumul judeţean DJ 253 are profilul transversal la nivel cu:

- lăţimea platformei de 8,00 m
- lăţimea părţii carosabile 6,00 m cu două benzi de circulaţie, cu

îmbrăcăminte asfaltica uşoară în intravilan
-acostamente din pamânt de 2 x 1,00m din care:

- banda de încadrare 2 x 0,50 m
- acostamente din pamânt 2 x 0,50 m
- şanturi din pământ parţial dalate de 2 x 1,50 m

Drumul comunal DC 57, are traseul: Iveşti (DN 25) – Torceşti – Umbrăreşti.
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 57 are îmbracaminte

asfaltică.
Drumul comunal DC 58, are traseul: Vasile Roaită (DN 25) Umbrăreşti –

Condrea – Siliştea – Podoleni (DJ 252).
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 58 are îmbracaminte

asfaltică.
Drumul comunal DC 59, are traseul: Condrea (DC58) – Salcia – Torceşti

(DC57)
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 59 are:

în intravilan - îmbracaminte asfaltică
în extravilan - pietruire

Drumul comunal DC 60, are traseul: Movileni (DJ 252) – Siliştea (DC 58)
În limitele administrative ale comunei Umbrăreşti DC 60 este pietruit.
Trama stradală a satelor se prezintă în general sub formă rectangulară, cu o

structură cu loturi relativ ordonată, parţial uşor sinuasă sau cu traseu liber, cu distanţe
variabile între garduri, lăţimea carosabilului fiind în mare parte de 4.0 - 6.00 m.

Drumurile comunale DC 57, DC 58, DC 59 şi DC 60 au cea mai mare parte a
traseului în intravilanul satelor şi sunt străzi principale.

Străzile secundare sunt în general nesistematizate, din pamant sau parţial
împietruite intr-o stare mediocră sau rea

2.8    ZONE CU RISCURI NATURALE
RISC SEISMIC - teritoriul administrativ al comunei aparţine zonei de hazard

seismic descrisă de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag =
0,35g (acceleraţia terenului pentru proiectare), determinată pentru intervalul mediu
de recurenţă de referinţă (IMR) corespunzător stării limită ultime;
Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns pentru acest areal este
integral Tc = 1,0s;

Figura 12. Cutremure de pământ
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RISC LA INUNDAŢII - arealul analizat aparţine zonei cu o cantitate maximă de
precipitaţii căzută în 24 de ore, estimată a fi 100 – 150mm fără posibilitatea
apariţiei unor inundaţii ca urmare a revărsării unui curs de apă;

Figura 13. Cantitatea maximă de precipitaţii Figura 14. Tipuri de inundaţii
căzută în 24 de ore

În perioadele cu căderi mari şi foarte mari de precipitaţii (excepţionale) în
perioade scurte de timp, datorită energiei reliefului în zonele cu pante ale comunei
Umbrăreşti se pot forma mici organisme torenţiale care dirijează apele de orice
natură spre zona de luncă unde local apele stagnează o perioadă de timp până la
infiltrare şi /sau evaporare.

Anterior s-au produs inundaţii în zona joasă a comunei, inundaţii datorate
debitului mare de apă provenite din precipitaţii. Dintre cele mai cunoscute inundaţii,

produse în acest început de secol le menţionăm pe cele din anii: 2005, 2008 şi 2010
şi 2013.
S-au propus măsuri pentru reducerea riscului la inundaţii pe zona cercetată care

constau din: stabilizare albie, recalibrări, parapeţi, ziduri de sprijin, apărări de mal,
stabilizare pat albie.

Justificare: Măsura este necesară pentru stoparea coborârii talvegului albiei
cursului de apă, în vederea punerii în siguranţă a construcţiilor care realizează retenţii
cu rol de apărare, precum şi pentru stabilizarea malurilor şi asigurarea secţiunilor de
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scurgere în vederea tranzitării unor debite de viitură cu probabilitatea de depăşire de
1%, fără inundarea localităţilor riverane.

Figura 15. Harta sinoptică a bazinului hidrografic al Bârladului şi Siretului
Inferior

RISC DE ALUNECĂRI DE TEREN - în zona cu potenţial scăzut, cu probabilitate
foarte redusă şi chiar zero de producere a alunecărilor de teren de tip: primare şi
reactivate;

Figura 16. Alunecări de teren Figura 17. Tipul alunecărilor de teren

RISC DE INSTABILITATE – poate apărea ca efect al acţiunilor precipitaţiilor, se pot
produce local degradări la construcţiile, prin pătrunderea apelor la fundaţiile
acestora determinând apariţia de fenomene de pierderea a stabilităţii.

În analiza factorilor care ajută la stabilirea fenomenelor de instabilitate
prezentăm următoarele aspecte:

factorul litologic - este reprezentat astfel:
factorul geomorfologic - este reprezentat de zona cu potenţial ridicat de

drenare datorită terenurilor cu energie de relief;
factorul hidrologic şi climatic - este evidenţiat şi puternic influenţat de

scurgerile de ape pe suprafaţa terenului şi de infiltraţii
factorul hidrogeologic - este subliniat de oscilaţiile nivelului apei subterane

pe teritoriul comunei care influenţează mai ales zonele joase ale arealelor
construite;

factorul seismic - include teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti în
zona de hazard seismic descrisă de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a
terenului ag = 0,35g (acceleraţia terenului pentru proiectare), determinat pentru

ZONA COMUNEI UMBRĂREŞTI
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intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR) corespunzător stării limită ultime.
Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns pentru acest areal este
Tc = 1,0s.
RISC GEOTEHNIC – acesta depinde de două categorii de factori:

- factori legaţi de teren, dintre care cei mai importanţi sunt reprezentaţi
de condiţiile de teren şi apa subterană;

- factori legaţi de structură şi de vecinătăţile acesteia.
Terenul de fundare aparţine categoriei terenurilor "medii şi dificile de fundare".
În vederea stabilirii categoriei geotehnice şi a riscului geotehnic corespunzător
pentru o lucrare de pe raza comunei Umbrăreşti, a fost consultat normativul
NP 074/2014 privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a
terenului de fundare.

Nr. crt. FACTORI ANALIZAŢI CARACTERIZARE PUNCTAJ

1 Condiţii de teren Terenuri dificile şi medii 6 - 3

2 Apa subterană
Fără epuizmente sau cu

epuizmente normale 1 - 2

3 Categoria de importanţă a construcţiei Redusă şi Normală 2 - 3

4 Vecinătăţi Risc inexistent 1

5 Seismicitate ag ≥ 0,35g 3

TOTAL PUNCTAJ 10 - 15

Punctajele obţinute conduc la obţinerea categoriei geotehnice 2 care corespunde
riscului geotehnic moderat şi subordonat 3 care corespunde riscului geotehnic
major.
RISC ECOLOGIC - teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti fiind situat în
partea de sud-est a ţării este expus secetei. Seceta din vara anului 2000,
prelungită până în iarna lui 2001, a fost cea mai puternică din ultimii 100 de ani şi
a afectat peste 3,7 milioane hectare de teren la nivelul întregii ţări. Nivelul râurilor
a scăzut considerabil, Dunărea a înregistrat cel mai scăzut nivel de la 1840
încoace (de când a început să fie monitorizat nivelul ei şi menţionăm acest
fenomen şi în acest an). Pentru atenuarea efectelor secetei în agricultură se
utilizează irigaţiile, se cultivă specii de plante rezistente la uscăciune şi se
folosesc diferite sisteme agrotehnice care reduc pierderile de apă din sol;

- deşertificarea reprezintă fenomenul complex de degradare a
terenurilor situate în zone secetoase datorită schimbărilor climatice şi activităţilor
umane, unde secetele prelungite se îmbină cu fenomene complexe de degradare a
solurilor datorită uscăciunii. Aceste fenomene cuprind pierderea de humus şi
substanţe nutritive prin deflaţie şi prin eroziune, formarea crustei, sărăturarea şi
aridizarea solurilor. Deşertificarea este pusă în evidenţă printr-o întreagă serie de
fenomene, cum sunt:

- modificarea treptată a covorului vegetal prin înlocuirea
asociaţiilor de plante perene cu plante anuale mai puţin valoroase şi
restrângerea treptată a arealului acestora;

- distrugerea covorului vegetal şi reducerea drastică a gradului de
acoperire a solului;

- reducerea rezervelor de apă în sol, în pânza freatică şi în
reţeaua hidrografică datorită, în primul rând, reducerii cantităţii de precipitaţii;
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- distrugerea solului prin eroziune în suprafaţă, deflaţie, aridizare,
salinizare, alcalinizare, formarea unor cruste;
Fenomene de aridizare se manifestă prin producerea de uscăciune şi secetă,

tipice pentru climatul temperat-continental. Dată fiind importanţa lor ecologică,
aceste fenomene au fost abordate în lucrarea de faţă cu ajutorul indicelui de
ariditate Emmanuelle de Martonne.

Figura 18. Harta indicelui de ariditate – sursă online

Indicele de ariditate a fost calculat pentru valorile medii anuale pe o perioadă
de 90 ani (1901 - 1990) prin formula: Ia = P/(T + 10), unde:

 Ia = indicele de ariditate;

 P = cantitatea medie multianuală de precipitaţii;

 T = temperatura medie multianuală şi 10 un coeficient utilizat pentru a nu
obţine valori negative.
Cu cât indicele este mai mic, cu atât gradul de continentalism al arealului este
mai mare.
Cele mai mici valori ale indicelui (<25) sunt caracteristice zonei de maximă
ariditate din arealul din partea de est a comunei, care corespunde celor mai
mici cantităţi anuale de precipitaţii (< 450mm/an).
RISCURI ANTROPICE

Fiind fenomene care rezidă din interacţiunea între om şi natură şi intervenţia
omului în natură cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes personal,
acestea sunt declanşate sau favorizate de activităţi umane dăunătoare societăţii şi
existenţei umane. În unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele
naturale, ca în cazul deşertificării menţionată mai sus, inundaţiilor etc.. Afectarea,
chiar distrugerea mediului determină o creştere a vulnerabilităţii umane, respectiv
pericole potenţiale care pot periclita sănătatea, uneori viaţa, la care se adaugă
pagubele materiale. În funcţie de activitatea care le-a declanşat, riscurile antropice se
pot structura în tehnologice şi sociale.

În cadrul comunei, problemele legate de riscul antropic sunt cele legate de
depozitările de resturi diverse în locuri care nu sunt amenajate în acest scop.
Pentru completarea informaţiilor asupra riscurilor naturale şi tehnologice de pe raza
comunei se poate studia de regulă materialul întocmit de Serviciul de Protecţie Civilă
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Umbrăreşti.
.

AMPLASAMENT CERCETAT



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 58

2.9 ECHIPARE EDILITARĂ
9.1 Alimentare cu apa si canalizarea

a. Alimentarea cu apa
Comuna Umbraresti( alcatuita din satele Umbraresti, Umbraresti Deal, Torcesti,

Silistea, Condrea, Salcia)face parte  din aglomerarea Liești ( ce are în componență
comunele Liesți , Ivești , Umbrărești , Barcea și Drăgănești). Zona de alimentare cu
apă Umbrărești dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa care asigură
apa în acest moment  din fondul de captare Salcia -Lieștiși este alcatuită astfel:

- Alimentarea cu apă a comunei se realizează printr-un branşament la conducta
magistrală de alimentare cu apă a municipiului Galați.  Branșamentul se racordează
din conducta  de aducțiune a apei cu  Dn 1000 mm , din frontul subteran de captare
Salcia – Lieşti . Punctul de racord este situat  situat în dreptul puțului P30 din frontul
de captare nr.1 Salcia – Lieşti.

- Aducţiunea apei de la punctul de branşare la gospodăria de apă Salcia
(Umbrăreşti) se realizează prin conductă sub presiune din PEID cu De 315 mm și o
lungime de 1000 m

- Gospodăria de apă este amplasată în localitatea Salcia, în apropierea frontului
de captare Salcia -Liești la aproximativ 1,00Km și este alcătuită din:

 3 rezervoare metalice supraterane de înmagazinare de 600 mc fiecare
 staţie de pompare: grup de pompare echipat cu 2A+1R electropompe tip

Grundfos; instalație hidraulică interioară realizată din conducte de oțel
inoxidabil cu Dn 200 mm și tronson redus Dn 150 mm pentru montarea
debitmetrului; rezervor hidrofor cu V=500 l; debitmetru ultrasonic; tablou de
automatizare și instalații electrice ale pompelor

 stație de clorinare cu reglaj manual al dozei de clor.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și realizată integral din PEID.

Lungimemea totală a rețelei de distribuție a apei în comuna Umbrărești este 41,981km
, PEID cu diametrul cuprins între De 50mm și De 315mm, din care 1,981km au fost
realizați în careul proiectului " GLCL 06-Extinderea și  reabilitarea sistemelor de apă și
apă uzată din aglomeraea Liești ", finanțată prin POS Mediu 2007-2013 .

Această lungime este realizată integral  din conducte PEID De 63mm.

Satele Umbraresti, Umbraresti Deal, Torcesti, Silistea, Condrea si Salcia dispun
de un sistem centralizat de alimentare cu apa în proporșie de 90%

b. Canalizarea
Evacuarea apelor uzate
Comuna Umbraresti dispune parțial  de un sistem centralizat de canalizare ape

uzate menajere si a celor pluviale ( satele Umbrărești , Umbrărești Deal și Torecști
)alcatuit astfel:

- Apele uzate de tip menajer provenite de la agenţii economici, instituţii publice
si gospodarii sunt canalizate printr-o rețea gravitațională din PVC cu Dn 250-630 mm,
trei spatii de pompare si rețea conducte refulare din PEHD cu Dn 110-450 mm de la
SPAU pana la caminele de canalizare de pe colectorul gravitational.
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- Apele uzate menajere rezultate de la GA Salcia sunt canalizate prin conducta
PVC-KG Dn 250 mm, L=100 m, și conduse la un bazin vidanjabil bicompartimentat.

- Stația de epurare este amplasată în vestul localității Liești, pe terasa inferioară
comună a râurilor Siret și Bârlad. Stația este dimensionată pentru epurarea apelor
uzate menajere provenite din comunele Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Liești și Ivești
(parțial), receptorul fiind râul Siret.

Stația de epurare ape uzate este formată din:

 treapta de epurare mecanică (grătare rare, grătare dese automate, desnisipator
și separator)

 treaptă de epurare biologică și terțiară (cameră de distribuție pentru bazinele
anaerobe; 2 bazine anaerobe; cameră de distribuție pentru bazinele de aerare;
2 bazine circulare de aerare; 2 decantoare finale; stație de dozare FeCl3; 2
stații de pompare pentru nămolul recirculat și nămolul de exces; stație de
pompare a apei epurate în emisar)

 tratarea nămolului (stocare și îngroșare preliminară a nămolului în exces;
deshidratarea nămolului; platformele de stocare și uscare nămol - 4
compartimente; stație de pompare supernatant)

 conductă evacuare efluent și gură de vărsare în râul Siret
 stație de recepție pentru ape uzate transportate cu vidanja.

Prin programele POS si POEM s-au extins colectoarele de canalizare
gravitationale, s-au executat 5 statii de pompare si conducte de refulare in satele
Umbraresti, Umbraresti Deal si Torcesti.

Sat Umbraresti dispune de un sistem centralizat de canalizare alcatuit din:
-colectoare de canalizare gravitationale, 2 statii de pompare SPAU 1 si SPAU

2, conducte de refulare de la SPAU1, SPAU 2 pana la camin de canalizare de pe
colectorul gravitational.

Sat Umbraresti Deal dispune de un sistem centralizat de canalizare alcatuit din:
-colectoare de canalizare gravitationale, 4 statii de pompare SPAU U2, SPAU

U3, SPAU3 si SPAU 4, conducte de refulare de la SPAU pana la caminele de
canalizare de pe colectoarele gravitationale.

Sat Torcesti dispune de un sistem centralizat de canalizare alcatuit din:
-colectoare de canalizare gravitationale, 2 statii de pompare SPAU U1 si SPAU

U5, conducte de refulare de la SPAU pana la caminele de canalizare de pe
colectoarele gravitationale.

Rețeaua de canalizare realizată are o lungime totală de 22,083km și 3 stații de
pompare ape uzate.

Celelalte sate : Silistea, Condrea, Salcia nu dispun de un sistem centralizat de
canalizare ape uzate menajere .

Soluţia de canalizare in prezent o constituie haznalele de tip rural. Apele uzate
din haznale se infiltrează in sol , poluând pânza de apa freatica folosita in prezent ca
sursa de apa potabila pentru populaţie.

Apele de ploaie de pe teritoriul comunei se scurg gravitaţional prin rigole sau
şanţuri amplasate pe marginea străzilor.
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9.2. Reţele electrice
In prezent comuna Umbraresti este alimentata cu energie electrica din Sistemul

Energetic National, prin intermediul  LEA 20 kV si a posturilor de transformare
20/0,4kV astfel:

- Satul Umbraresti are 6 PTA-uri
- Satul Umbraresti Deal are 4 PTA-uri
- Satul Torcesti are un PTA
- Satul Silistea are 2 PTA-uri
- Satul Condrea are 2 PTA-uri
- Satul Salcia  are  2 PTA-uri
Reteaua electrica aeriana de 20 kV alimentează  posturile de transformare

20/0,4 kV, amplasate în comuna Umbraresti pe domeniul public.
Reţelele au fost amplasate pe traseu uşor accesibil pentru lucrări de intervenţie

de defecţiuni sau corelare cu celelalte reţele din zona ( linii de telecomunicaţii ,
radioficare ,etc)

9.3. Telefonie
Comuna Umbraresti  este racordata la sistemul National de Telecomunciatii

prin intermediul unei centrale telefonice automate amplasate in zona centrala a satului
Umbraresti,   fiind racordate cca 50 % din nr. imobilelor existente din cele sase sate
Umbraresti, Umbraresti Deal, Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia și pentru care s-a
obținut Avizul nr. 524/10.12.2021 de la SC Telekom Romania Communications SA

9.4 Alimentare cu căldura
Alimentarea cu căldura a locuinţelor si a clădirilor de utilitate publica din

comuna Umbraresti se face utilizând sobe cu combustibil solid (lemne) si într-o
proportie mica centrale termice pe combustibil solid ( lemne).

9.5 .Alimentarea cu gaze naturale
În prezent in comuna Umbraresti nu exista sistem de distributie gaze naturale.

2.10  PROBLEME DE  MEDIU-

1. Cadrul natural

Relieful
Comuna Umbrărești este străbătută de 4 unități de relief. Localitatea în partea

de nord este străbătută de unitatea geomorfologică Câmpia Tecuciului de Vest, în
centru este străbătută unitatea geomorfologică Lunca Bârladului, în partea de vest și
sud se suprapune cu unitatea geomorfologică Câmpia Siretului, iar în partea de est se
suprapune cu unitatea geomorfologică Câmpia Tecuciului de Est. Aceste unități fac
parte din Câmpia Tecuciului.

Câmpia Tecuciului se manifestă ca o regiune de contact între unitatea majoră
de relief a Câmpiei Române și Podișul Moldovei. Subunitatea este situată în
extremitatea nord-estică a celei mai mari câmpii de pe teritoriul țării, de-a lungul
malului drept al Bârladului în amonte de confluența acestuia cu Siretul. Vecinătățile
acestei subunități de câmpie sunt date în regiunea estică, sudică și vestică de
subunități cu caracteristici asemănătoare sub aspect altitudinal, fiind și acestea parte a
Câmpiei Române. Astfel, în partea de est, Câmpia Tecuciului este limitată de
contactul cu Câmpia Covurluiului, unitate sensibil superioară altimetric slab înclinată
ce este adesea considerată parte componentă a Podișului Moldovei; limita dintre
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aceste două subunități fiind dată de valea râului Geru, afluent al Siretului. În sud-vest,
Câmpia Tecuciului este mărginită de Câmpia Siretului Inferior.

Relieful județului Galați se caracterizează prin unități de câmpie și podiș, cu înălțimi ce
variază între 10-20 metri în sud și 310 metri în nord. Prin poziția sa la exteriorul arcului
carpatic, județul Galați ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor
fizicogeografice est-europene, sud-europene și în partea central-europeană, ceea ce
se reflectă fidel atât în condițiile climatice, în învelișul vegetal și soluri cât și în
structura geologică a reliefului.

Genetic și evolutiv, cele două mari unități fizico – geografice în care se
încadrează teritoriul județului, Podișul Moldovei și Câmpia Română, au trăsături proprii
care se impun și se recunosc în relief și în specificul peisajelor. Județul Galați are un
relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord și mai slabă în sud,
distingându-se, după altitudine, poziție și particularități de relief, cinci unități
geomorfologice: Podișul Covurluiului; Câmpia Tecuciului; Câmpia Covurluiului; lunca
Siretului inferior și lunca Prutului.

Condițiile geo
În ceea ce priveşte stratigrafia zonei, forajele structurale executate de-a lungul
timpului şi mai puţin aflorimentele, pun în evidenţă următoarele:
 vârsta soclului cristalin este precambriană, fiind de natură podolică. Fundamentul

este dat de platforma de tip alpin, care nu este altceva decât extremitatea nord-
vestică a Orogenului Nord-Dobrogean afundat. În cadrul acestui tip de fundament,
cea mai mare parte revine Pânzei de Măcin, alcătuită din şisturi cristaline,
depozite sedimentare paleozoice şi magmatite prealpine;

 depozitele cuverturii se consideră a data din Jurasicul mediu. Forajele structurale
de la Ghidigeni, Bursucani şi Umbrăreşti au identificat prezenţa gresiilor
calcaroase, marnocalcarelor şi marnelor cu Bositra buchii;

 peste acestea, în foraje, s-a întâlnit Jurasicul superior - Titonic fiind reprezentat
prin depozite în facies lagunar - calcare cu intercalaţii de anhidrite;

 de la sfârşitul Jurasicului până în Cretacicul mediu, zona a fost exondată, fiind
supusă eroziunii subaeriene, ceea ce a dus la înlocuirea câmpiei de acumulare
jurasică fluvio-marină, cu una sculpturală;

 a urmat o importantă transgresiune, prin coborârea zonei, astfel încât în Neogen
(Badenian - Sarmaţian) s-au acumulat depozite cu grosimi mari - cca. 1000m,
reprezentate prin marno-argile cu gipsuri, marne, gresii şi calcare cu Mactra
vitaliana;

 în Meoţian se extinde faciesul deltaic - fluvio - lacustru;
 pe măsura retragerii spre sud a liniei de ţărm, faciesul fluvio - lacustru generat de

aportul sporit al râurilor (care veneau dinspre nord-vest şi nord), s-a extins, fiind
continuat în partea superioară de depozite pleistocene (Cuaternar). Pleistocenul
mediu apare în depozite fluvio - lacustre sau chiar marine - argile, argile nisipoase,
nisipuri;

 Pliocenul (Ponţian - Dacian), apare reprezentat de depozite alcătuite din marne
argiloase-nisipoase şi din subdepozitele loessoide ale terasei (câmpul înalt),
acestea fiind prezente, începând de la latitudinea localităţii Homocea, judeţul
Vrancea, din sud-vestul Colinelor Tutovei şi până la Dunăre.

Holocenul superior este alcătuit din depuneri aluvionare, uneori cu aspect de
mâl, reprezentate prin pietrişuri, nisipuri, argile, argile nisipoase şi combinaţii între
acestea.

sga
2. Resurse naturale ale solului ( mod de exploatare și valorificare) sga



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 62

3. Riscuri naturale

 risc seismic - teritoriul administrativ al comunei aparţine zonei de
hazard seismic descrisă de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului
ag = 0,35g (acceleraţia terenului pentru proiectare), determinată pentru
intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR) corespunzător stării limită
ultime;
Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns pentru acest areal
este integral Tc = 1,0s;

Figura 12. Cutremure de pământ

 risc la inundaţii - arealul analizat aparţine zonei cu o cantitate maximă
de precipitaţii căzută în 24 de ore, estimată a fi 100 – 150mm fără posibilitatea
apariţiei unor inundaţii ca urmare a revărsării unui curs de apă;

 risc de alunecări de teren - în zona cu potenţial scăzut, cu probabilitate
foarte redusă şi chiar zero de producere a alunecărilor de teren de tip: primare
şi reactivate;

 risc de instabilitate – poate apărea ca efect al acţiunilor precipitaţiilor,
se pot produce local degradări la construcţiile, prin pătrunderea apelor la
fundaţiile acestora determinând apariţia de fenomene de pierderea a stabilităţii.

 risc geotehnic – acesta depinde de două categorii de factori:
1.factori legaţi de teren, dintre care cei mai importanţi sunt reprezentaţi de
condiţiile de teren şi apa subterană;
2. factori legaţi de structură şi de vecinătăţile acesteia.

 risc ecologic - teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti fiind situat
în partea de sud-est a ţării este expus secetei. Seceta din vara anului 2000,
prelungită până în iarna lui 2001, a fost cea mai puternică din ultimii 100 de ani
şi a afectat peste 3,7 milioane hectare de teren la nivelul întregii ţări. Nivelul
râurilor a scăzut considerabil, Dunărea a înregistrat cel mai scăzut nivel de la
1840 încoace (de când a început să fie monitorizat nivelul ei şi menţionăm
acest fenomen şi în acest an). Pentru atenuarea efectelor secetei în agricultură
se utilizează irigaţiile, se cultivă specii de plante rezistente la uscăciune şi se
folosesc diferite sisteme agrotehnice care reduc pierderile de apă din sol;

 deşertificarea reprezintă fenomenul complex de degradare a terenurilor
situate în zone secetoase datorită schimbărilor climatice şi activităţilor umane,
unde secetele prelungite se îmbină cu fenomene complexe de degradare a
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solurilor datorită uscăciunii. Aceste fenomene cuprind pierderea de humus şi
substanţe nutritive prin deflaţie şi prin eroziune, formarea crustei, sărăturarea şi
aridizarea solurilor. Deşertificarea este pusă în evidenţă printr-o întreagă serie
de fenomene, cum sunt:

 modificarea treptată a covorului vegetal prin înlocuirea asociaţiilor de
plante perene cu plante anuale mai puţin valoroase şi restrângerea
treptată a arealului acestora;

 distrugerea covorului vegetal şi reducerea drastică a gradului de
acoperire a solului;

 reducerea rezervelor de apă în sol, în pânza freatică şi în reţeaua
hidrografică datorită, în primul rând, reducerii cantităţii de precipitaţii;

 distrugerea solului prin eroziune în suprafaţă, deflaţie, aridizare,
salinizare, alcalinizare, formarea unor cruste;

Fenomene de aridizare se manifestă prin producerea de uscăciune şi secetă,
tipice pentru climatul temperat-continental. Dată fiind importanţa lor ecologică,
aceste fenomene au fost abordate în lucrarea de faţă cu ajutorul indicelui de
ariditate Emmanuelle de Martonne.
4. Monumente ale naturii - Arii naturale protejate
a) descrierea succintă a planului și distanța față de aria naturală protejată de

interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
planului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu
referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în
format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție
națională Stereo 1970;

Reambularea topografică 2021coroborată cu datele furnizate de Primăria U.A.T
comuna Umbrărești a rectificat conturul intravilanului existent pe coordonate stereo 70
și a pus în evidență noul bilanț teritorial în varianta 2021.

Terenul intravilan a crescut de la  1004,80 ha la 1069,35 ha, preponderent
rămânând terenul agricol din intravilan și cel pentru funcțiunea de locuire,  cu
funcțiunile complementare acesteia

Obiectivele PUG Umbrăreşti nu se suprapun cu ariile naturale protejate:
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior,
ROSCI0178 Pădurea Torceşti .
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Harta Trupurilor PUG Umbrăreşti conform coordonatelor STEREO 1970

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
b.1. Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

Suprafaţa sitului: 37479.5 ha
Localizarea sitului: Longitudine: 27.0127388; Latitudine: 45.0100777;
Regiune biogeografică: continentală (20.52%); stepică (79,48%);

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii în zona planului ;

Specii prevăzute la art. 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 Populaţie Sit

Grup Cod Denumire ştiinţifică Tip
Mărime Unit.

măsură
Categ

Calit.date
AIBICID AIBIC

Min Max CIIVIP Pop Conserv Izolare Globală
B A229 Alcedo atthis R 15 25 p D

B A054
Anas acuta

(Raţa suliţar) C 20 35 i D

B A056
Anas cypeata

(Raţă lingurar) C 30 60 i D

B A052
Anas crecca
(Raţă pitică) C 1000 3000 i P G C B C B

B A052
Anas crecca
(Raţă pitică) W 100 500 i P G C B C B

B A050
Anas penelope

(Raţă fluierătoare) C 200 300 i P G C B C B

B A050
Anas penelope

(Raţă fluierătoare) W 100 150 i P G C B C B

B A053
Anas platyrhynchos

(Raţă mare) C 5000 10000 i P G C B C B

B A053
Anas platyrhynchos

(Raţă mare) W 5000 10000 i P G C B C B

B A053
Anas platyrhynchos

(Raţă mare) R 10 20 P D

B A055 Anas querquedula R 1 3 p D

PUG Umbrăreşti
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(Raţă cârâitoare)

B A055
Anas querquedula
(Raţă cârâitoare) C 50 100 i P G C B C B

B A051
Anas strepera
(Raţa pestriţă) R 3 5 p D

B A051
Anas strepera
(Raţa pestriţă) C 50 80 i D

B A043
Anser anser

(Gâsca de vară) C 350 500 i D

B A043
Anser anser

(Gâsca de vară) R 3 5 p P G C B C B

B A255 Anthus campestris C 100 200 i P M C B C B
B A089 Aquila pomarina C 3 10 i P M D
B A029 Ardea purpurea R 5 12 p C C C C
B A029 Ardea purpurea C 50 100 i P M C B C B
B A024 Ardeola ralloides R 5 10 p C C C C
B A024 Ardeola ralloides C 10 50 i P M C B C B

B A059
Ayrhya ferina
(Raţă cu cap

castaniu)
R 3 5 p P G C B C B

B A059
Ayrhya ferina
(Raţă cu cap

castaniu)
C 400 500 i P G C B C B

B A061
Aythya fuligula
(Raţă moţată) W 10 20 i P G C B C B

B A060 Aytya nyroca R 20 30 p P M C B C B
B A060 Aytya nyroca C 50 100 i P M C B C B
B A396 Branta ruficollis C 50 100 i P M D
B A396 Branta ruficollis W 5 10 i P M D

B A087
Buteo buteo

(Sorecar comun)
R 4 6 p P G D

B A087
Buteo buteo

(Sorecar comun)
C 100 500 i P G C B C B

B A087
Buteo buteo

(Sorecar comun)
W 50 100 i P G C B C B

B A403 Buteo rufinus C 10 20 i P M D
B A403 Buteo rufinus W 5 20 i P M D
B A196 Chlidonias hybridus R 50 80 p P M C B C B
B A196 Chlidonias hybridus C 100 500 I P M C B C B

B A198

Chlidonias
leucopterus

(Chirigiţă cu aripi
albe)

R 2 3 p P M B B C B

B A198

Chlidonias
leucopterus

(Chirigiţă cu aripi
albe)

C 10 50 i P G C B C B

B A197 Chlidonias niger R 5 10 p B B C C
B A197 Chlidonias niger C 10 50 i P M C B C B
B A031 Ciconia ciconia C 500 1000 i P M C B C B
B A031 Ciconia ciconia R 25 30 p P M D
B A081 Circus aeruginosus R 6 12 p C B C B
B A081 Circus aeruginosus R 50 100 i P M C B C B
B A231 Coracias garrulus R 5 8 p P M C B C B
B A231 Coracias garrulus C 25 50 i P M C B C B
B A122 Crex crex R 1 5 p R M C B C B
B A038 Cygnus cygnus W 50 100 i P M B B C B

B A036
Cygnus olor (Lebădă
cucuiată, Lebădă de
vară, Lebădă mută

R 20 30 p P G C B C B

B A036

Cygnus olor
(Lebădcucuiată,
Lebădă de vară,

Lebădă mută

C 300 500 i P G C B C B

B A036

Cygnus olor
(Lebădcucuiată,
Lebădă de vară,

Lebădă mută

W 100 200 i P G C B C B

B A236 Dryocopus martius R 1 3 p P M D
B A027 Egretta alba R 10 15 p P M B B C C
B A027 Egretta alba C 50 100 i P M B B C C
B A027 Egretta alba W 10 15 i P M B B C C
B A026 Egretta garzetta R 30 40 p P G C B C C
B A026 Egretta garzetta C 200 300 i P G B B C C

B A096
Falco tinnunculus
(Vânturel roşu) R 10 15 p D

B A096
Falco tinnunculus
(Vânturel roşu) C 50 100 i P M D

B A096
Falco tinnunculus
(Vânturel roşu) W 50 100 i P M D

B A097 Falco vespertinus R 5 10 p P M C B C B
B A097 Falco vespertinus C 50 100 i P M C B C B
B 125 Fulica atra (Lişiţă) R 30 45 p P C B C B
B 125 Fulica atra (Lişiţă) C 2500 3000 i P C B C B
B 125 Fulica atra (Lişiţă) W 300 500 i P G C B C B
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B A002 Gavia arctica C 5 10 i P M D

B A189
Gelochelidon

nilotica
C 5 10 I C B C C

B A135 Glareola pratincola C 10 14 i C B C C
B A075 Haliaeetus albicila C 5 10 i P M D
B A075 Haliaeetus albicila W 1 3 i P M D
B A022 Ixobtychus minutus R 20 25 p P G C B C C
B A022 Ixobtychus minutus C 50 100 i P G C B C C
B A338 Lanius collurio R 100 500 p P G C B C B
B A338 Lannius collurio C 1000 5000 i P M C B C B
B A339 Lanius minor R 20 35 p D
B A339 Lanius minor C 100 500 i P G C B C B

B A459
Larus cachinnans
(Pescăruş pontic) R 18 25 p P D

B A459
Larus cachinnans
(Pescăruş pontic) C 300 500 i P G C B C B

B A459
Larus cachinnans
(Pescăruş pontic) W 50 100 i P G C B C B

B A177 Larus minutus C 20 35 i D

B A179
Larsus ridibundus
(Pescăruş râzător) R 30 50 p P M D

B A179
Larsus ridibundus
(Pescăruş râzător) C 1000 5000 i P G C B C B

B A179
Larsus ridibundus
(Pescăruş râzător) W 200 300 i P G C B C B

B A156
Limosa limosa
(Sitar de mal)

C 600 1000 i P D

B A246 Lullula arborea R 5 10 p P M D

B A230
Merops apiaster

(Prigorie)
R 300 500 p P M C B C B

B A230
Merops apiaster

(Prigorie)
C 1000 5000 i P M C B C B

B A023
Nycticorax
nycticorax

R 20 30 p C B C C

B A023
Nycticorax
nycticorax

C 100 200 i P G C B C C

B A019
Pelecanus
onocrotaus

C 100 200 i P M C B B C

B A017
Phalacrocorax carbo

(Cormoran mare)
C 500 1000 i P G C B C B

B A017
Phalacrocorax carbo

(Cormoran mare)
W 100 500 i P G C B C B

B A393
Phalacrocorax

pygmeus
C 10 20 i P M C B C B

B A234 Picus canus W 10 50 i P M C C C B
B A034 Platalea leucorodia R 5 20 p C B C C
B A034 Platalea leucorodia C 10 50 i P G C B C C

B A005
Podiceps cristatus
(Corcodel mare)

C 300 500 i P M C B C B

B A005
Podiceps cristatus
(Corcodel mare)

R 30 45 p P D

B A132
Recurvirostra

avosetta
R 5 12 p C B C C

B A132
Recurvirostra

avosetta
C 25 30 i C B C C

B A195 Sterna albifrons R 1 3 p R M C B C B
B A195 Sterna albifrons C 15 25 i R M C B C B
B A193 Sterna hirundo R 100 200 p P M C B C B
B A193 Sterna hirundo C 500 1000 i P M C B C B

B A048
Tadorna tadorna

(Călifar alb) R 2 2 p P D

B A048
Tadorna tadorna

(Călifar alb) C 5 20 i P g D

B A161
TrInga erythropus
(Fluierar negru)

C 100 150 i P M D

B A162
TrInga totanus

(Fluierar cu picioare
roşii)

C 300 500 i P D

B A142
Vanellus vanellus

(Nagâţ) R 30 45 p P D

B A142
Vanellus vanellus

(Nagâţ) C 500 700 i P D

Speciile de păsări menţionate ȋn formularul Standard Natura 2000 pentru ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior sunt protejate prin următoarele acte legislative:
 Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa;
 Legea nr. 13/1998 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (prin care România a
ratificat Convenţia de la Bonn);
 Legea nr. 89/2000 (pentru ratificarea Acordului de la Haga) cu privire la conservarea păsărilor de apă
şi migratoare african – eurasiatice;
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 Directiva Europeană 79/409/EEC - Directiva Pasări, Anexa I;
 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 49/2011;

Suprafaţa intravilanului  se caracterizează printr-o diversitate redusă a speciilor de păsări, iar
aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este mult prea mare pentru
ca suprafaţa planului să fie considerată o ameninţare, având în vedere că se află în afara ariei de cuibărit,
lipsei locurilor de adăpost şi hrănire, datorită antropizării, sursă trofică redusă, prezenţa turmelor de
animale şi a cȃinilor.

Importanţa sitului pentru speciile migratoare
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este importantă prin faptul că reprezintă una din zonele de

hrănire şi odihnă pentru principalele specii acvatice în drumul lor spre bălţile Dunării (toamna), sau,
spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara). Din punct de vedere fenologic, păsările din bazinul
inferior al râului Siret sunt sedentare şi migratoare.

Păsările sedentare sunt reprezentate de specii care sunt prezente în zonă tot timpul anului:
sedentare propriu-zise (vrăbii, guguştiuci), fazani, potârnichi, specii sedentar-eratice (sticleţii), ale căror
populaţii sunt mult mai numeroase în timpul iernii, sporirea efectivelor fiind datorată unor indivizi ce
aparţin unor populaţii mai nordice, care se adaugă la cele sedentare, sau care chiar le înlocuiesc.

Păsările migratoare, se împart în trei categorii: oaspeţi de iarnă, care vin de regulă din ţinuturi
mai nordice, oaspeţi de vară, care au cartierele de reproducere în zonă, şi care sosesc din cartierele de
iernare primăvara şi pleacă toamna, şi specii de pasaj, care doar tranzitează zona în drumurile lor dintre
cartierele de reproducere situate în nordul Europei şi cele de iernare situate în sud, în jurul Mediteranei
sau în Africa.

Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE desemnate pentru
aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi relaţia acestora cu
planul

• Pescăraş albastru - Alcedo atthis. În România este o specie migrator parţial. Larg răspândit în
lungul râurilor bogate în peşte în întreaga ţară. Efectiv: 2.000 - 4.000 perechi. Cuibăreşte în perechi
solitare, de regulă, în maluri abrupte, unde îşi sapă un tunel. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior -
Alcedo atthis este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior -
populaţie permanentă (sedentară/rezidentă). Specia este rezidentă pe tot cursul râului Siret suprapus
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu excepția lacurilor de acumulare Călimănești și Movileni.
Alcedo atthis este prezentă permanent și pe cursul râului Trotuș pe zona suprapusă cu ROSPA0071 și pe
cursul de apă Zătuan/Sirețel din vecinătatea localităților Ciușlea și Biliești, jud. Vrancea, aici având o
densitate mai mare de indivizi comparativ cu alte zone din sit. Un număr mai mare de exemplare
utilizează arealul din vecinătatea confluenței râului Buzău cu Siretul. Specia este cuibăritoa re și în
bălțile și canalele din vecinătăţi. Mărimea populaţiei în aria naturală protejată: 50 -100 indivizi. Impact
estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Habitatul speciei este cel acvatic, nu terestru. Nu
anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Alcedo atthis

• Raţă suliţar - Anas acuta. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală
protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, pe lacurile de acumulare Călimănești și Movilen i,
Balta Lozova și pe suprafața unei orezării din vecinătatea sitului. Mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată: Pasaj: 20-35 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat,
este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare
a realizării planului.

Distribuţia speciei Anas acuta

Amplasament Plan

Amplasament Plan
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• Raţă lingurar - Anas clypeata. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată : populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria
naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această
specie au fost identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, pe lacurile de ac umulare Călimănești
și Movileni, Balta Lozova și pe suprafața unei orezării din vecinătatea sitului.mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată: Pasaj: 30-60 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul
studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei
urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Anas clypeata

• Raţă pitică - Anas crecca. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria
naturală protejată. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în
special pentru pasaj, rămânând în zona lacurilor și a bălților până la înghețul acestora. Anas crecca poate
și întâlnită în întreg sezonul hiemal în ROSPA0071, însă semnalări mai frecvente au fost realizate doar
în aval de lacurile de acumulare Călimănești și Movileni, în imediata vecinătate a acestora. Mărimea
populaţiei speciei în aria naturală protejată: Pasaj: 1000-3000 indivizi; Iernat: 100-500 indivizi. Impact
estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Anas crecca

 Raţă fluierătoare - Anas penelope. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează
în aria naturală protejată. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
în perioadele de pasaj și sezonul hiemal, pentru iernat. Până la înghețul lacurilor și bălților, specia are o
distribuție extinsă la nivelul sitului, putând fi întâlnită pe lacurile și bălțile suprapuse, însă după ce apele
îngheață, cele mai multe semnalări au fost realizate în aval de lacurile de acumulare Călimănești și
Ciușlea, în imediata vecinătate a acestora. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior: Pasaj: 200-300 indivizi; Iernat: 100-150 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Anas penelope

Amplasament Plan

Amplasament Plan



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 71

 Raţă mare - Anas platyrhynchos. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria
naturală protejată. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în
special pentru pasaj și iernat, însă sunt întâlnite și perechi cuibăritoare. În perioadele de pasaj și iernat,
este o specie larg răpândită în lacurile și bălțile din sit dar și pe cursul râului Siret. Anas platyrhynchos
este întâlnită în întreg sezonul hiemal în ROSPA0071, cu semnalări frecvente în toate regiunile acvatice
suprapuse. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 10-20 perechi;
Pasaj: 5000-10000 indivizi; Iernat: 5000-10000 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Anas platyrhynchos

 Raţă cârâitoare - Anas querquedula. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria
naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați cuibărind în
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe
lacurile de acumulare Călimănești și Movileni. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior Cuibărit: 3-5 perechi; Pasaj: 50-100 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă
în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Anas querquedula

 Raţă pestriţă - Anas strepera. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire Specia folosește aria naturală
protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați cuibărind în Rezervația
Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior: Cuibărit: 3-5 perechi; Pasaj: 50-100 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Anas strepera
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 Gâsca de vară - Anser anser.
Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care

utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și
lacul Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe lacurile de acumulare Călimănești și
Movileni. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 3-5 perechi;
Pasaj: 400-500 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în
habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.

Distribuţia speciei Anser anser

 Fâsa de câmp - Anthus campestris. Distribuţie - oaspete de vara in cea mai mare parte a
Europei, reprezentand mai putin de jumatate din arealul global de distributie; raspandita din Spania pana
in Mongolia - efectivul populaţiilor cuibăritoare din Europa este mare, numai in tarile UE populaţiile
insumand 440 000 - 740 000 perechi; specia ierneaza in Africa Subsahariana. Dimensiuni: marime: 16 -
18 cm; anvergura aripi: 25 - 28 cm. Habitat: de la regiunile mediteraneene la stepe; prefera terenurile
uscate, dar nu aride; habitatele preferate tind sa fie localizate mai degraba in zone de ses continentale
insorite; evita terenurile abrupte sau pietroase, obstacole constand in corpuri de apa, zonele cu vegetatie
inalta, padurile, zonele umede, terenurile agricole sau tufarisurile. Biologie: reproducerea incepe in Mai-
Iunie; cuibareste pe sol, in cavitati putin adanci sau scobituri, adesea sub smocuri de vegetatie; cuibul
este o cupa alcatuita din tulpini şi frunze, captusit cu material vegetal şi par/blana; prezinta o deschidere
laterala orientata de regula catre nord sau est; cuibul este construit mai mult de femela; ponta: 4 - 5 oua,
incubate cca. 12 zile de catre femela. Hrana: insecte şi seminte, mai ales iarna; se hraneste pe sol şi in
vegetatia scunda. Status - specie nepericlitată, cu probabilitate mica de disparitie (Least Concern - LC)
conform Listei Rosii IUCN. Specia este protejata prin intermediul OUG nr.  57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. Aceasta specie a
fost observata sporadic, solitar, în cautare de hrana. Nu   s-au observat indicii privind cuibăritul acestei
specii în zona studiata. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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 Acvila ţipătoare - Aquila pomarina. Distributie: Europa centrala, de Sud şi Sud-Est.
Dimensiuni: marime: 55 - 65 cm; anvergura aripi: 143 - 168 cm. Habitat: se reproduce in paduri, dar se
hraneste pe pasunile invecinate, pajisti sau terenuri cultivate; habitatul de reproducere: dealuri, terenuri
joase, inundabile, păduri - un factor important in alegerea sitului de cuibarit consta in prezenta in
apropiere a unui teren deschis; vânează deasupra terenurilor deschise şi a culturilor agricole; culturile
inalte cum sunt cele de floarea-soarelui şi porumb ingreuneaza accesul la prada; elemente importante ale
habitatului de hrănire sunt arborii solitari sau grupuri de arbori, stive de paie şi alte structuri verticale; in
timpul migratiei şi pentru iernare sunt utilizate o serie de habitate: terenuri deschise, zone cu tufarisuri,
zone umede. Biologie: cuibul este mare, alcatuit din bete, in arbori, sub coronament, mai mult in paduri
de foioase, rar in paduri de pin; in mod exceptional, cuibaresc pe stanci sau direct pe sol; accepta şi
cuiburi artificiale sau ale altor specii; de regula nu folosesc acelasi cuib mai multi ani; este depusa o
singura ponta, de 1 - 3 oua, incubate 38 - 41 zile; penajul adult este finalizat dupa 3 - 4 ani - hrana:
mamifere mici (rozatoare), unii amfibieni, serpi, soparle; insecte şi alte pasari; ierneaza in Africa
centrala şi de sud. Status - specie nepericlitată, cu probabilitate mica de disparitie (Least Concern - LC)
conform Listei Rosii IUCN. Specia este protejată prin intermediul OUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. S-a inregistrat
foarte rar câte un exemplar solitar din aceasta specie. Nu s-au auzit nici strigate teritoriale, de unde
rezulta ca zona de cuibărire are loc în zonele mult mai profunde ale pădurii din ROSPA. Nu anticipăm
un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Stârc roşu - Ardea purpurea. Specia este prezentă cu o populaţie de 42.000 perechi în Europa.
În România are statut de oaspete de vară. Cuibăreşte rar în Transilvania, fiind mai numeros doar în
Delta Dunării. Efectivul în România: 800 -1.200 perechi. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior -
Ardea purpurea este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: Populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată  pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă constant la
cuibărit în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca unde au fost identificate anual 2-3 perechi în perioada
2010-2014, de asemenea în fiecare an din aceeași perioadă au fost intâlnite 2 -3 perechi cuibăritoare și în
lacul Lozova din vecinătatea localității Braniștea judeţul Galați. În bălțile din vecinătatea localității
Doaga jud. Vrancea, în intervalul 2012 - 2014 au fost identificate câte 1-2 perechi cuibăritoare. Specia a
mai fost identificată la cuibărit în bălțile din vecinătatea localităților Rădulești jud. Vrancea, Pădureni
jud. Vrancea și Nămoloasa jud. Galați. În perioadele de pasaj distribuția specie este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare mai mare în zonele mai sus
menționate unde cerințele de habitat sunt favorabile speciei. După perioada de cuibărit și creștere a
puilor, indivizi din specia Ardea purpurea au fost întâlniți folosind pentru odihnă și hrană cea mai mare
parte a suprafețelor acvatice din ROSPA0071 (lacuri, bălți, curs Siret, canale de irigații, bălți temporare
etc.), fără însă a prezenta un caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafețe în afara celor menționate
mai sus. În ceea ce privește imediata vecinătate a ROSPA0071, în apropierea localităților Voinești și
Cotu-Mihalea jud. Brăila, pe suprafața unei orezării, specia este prezentă constant în perioadele de pasaj
folosind zona în special pentru hrană. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 5 -
12 perechi; Pasaj: 50 - 100 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat.
Populează habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.
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Distribuţia speciei Ardea purpurea

• Stârc galben - Ardeola ralloides. Alcătuieşte o populaţie de 27.000 perechi în Europa. În
România are statut de oaspete de vară. Cuibăreşte în colonii mixte, în care deseori există sute de cuiburi
(deltă). Rar şi sporadic în interiorul ţării. Efectivul în România: 3.000-4.000 perechi. În ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior - Ardeola ralloides este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria
naturală protejată: Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere); Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Specia este prezentă constant la cuibărit doar în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca unde au fost
identificate anual în perioada 2010-2014, 5-10 perechi cuibăritoare. În perioadele de pasaj distribuția
speciei este mai extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate.
Zonele unde specia este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt Rezervația Naturală Balta
Tălăbasca și lacul Lozova unde cerințele de habitat sunt favorabile speciei. În celelalte zone, specia nu
prezintă un caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafețe. În ceea ce privește imediata vecinătate a
ROSPA0071, în apropierea localităților Voinești și Cotu-Mihalea jud. Brăila, pe suprafața unei orezării,
specia este prezentă constant în perioadele de pasaj folosind zona în special pentru hrană. Mărimea
populaţiei în aria naturală protejată: Cuibărit: 5-10 perechi; Pasaj: 10-50 indivizi. Impact estimat. Este
întâlnită în zonele acvatice cu vegetaţie densă. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu
anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Ardeola ralloides

 Raţa cu cap castaniu - Aythya ferina. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria
naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați cuibărind în
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe
lacurile de acumulare Călimănești și Movileni. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior: Cuibărit: 3-5 perechi; Pasaj: 400-500 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă
în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Aythya ferina

 Raţa moţată - Aythya fuligula. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populație
care iernează în aria naturală protejată pecia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior în sezonul hiemal, pentru iernat. Specia nu a fost semnalată la cuibărit în aria naturală
protejată. Până la înghețul lacurilor și bălților, specia are o distribuție extinsă la nivelul sitului, putând fi
întâlnită pe lacurile și bălțile suprapuse, însă după ce apele îngheață, cele mai multe semnalări au fost
realizate zona podului rutier de la Adjudul Vechi jud. Vrancea și în aval de lacurile de acumulare
Călimănești și Ciușlea, în imediata vecinătate a acestora. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior: Iernat: 10-20 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul
studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei
urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Aythya fuligula

• Raţa roşie - Aythya nyroca. Populaţia globală estimată la 163.000-257.000 indivizi (Wetlands
International 2002). Delta Dunării, Insula Mică a Brăilei şi lacurile/eleşteele mari ale ţării. Mai
frecventă în estul României. Efectiv: câteva mii de perechi. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior raţa
roşie - Aythya nyroca este întâlnită rar în pasaj şi la cuibărit. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este
prezentă constant la cuibărit doar în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde au fost
identificate anual în perioada 2010-2014, 20-30 perechi cuibăritoare. În anii 2013 și 2014 au fost
identificate 2 perechi cuibăritoare și în bălțile din vecinătatea loca lității Doaga, jud. Vrancea. În
perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior,
însă cu semnalări izolate. Zonele unde specia este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde cerințele de habitat sunt favorabile speciei. În
celelalte zone, specia nu prezintă un caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafeţe. Mărimea
populaţiei speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 20-30 perechi; Pasaj: 50-100 indivizi. Impact
estimat. Specia preferă zonele umede cu lacuri şi bălţi întinse. Habitatul preferat de această specie nu
este prezent în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare
a realizării planului.

Distribuţia speciei Aytya nyroca

• Găsca cu gât roşu - Branta rufficollis. Gasca cu gat rosu este o specie caracteristica zonelor de
tundra siberiana. Lungimea corpului este de 54 - 64 cm şi are o greutate medie de 1.400 - 1.600 g.
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 110 - 125 cm. Se hraneste in teritoriile de cuibarire cu specii
vegetale din tundra siberiana, iar in cartierele de iernare din sud estul Europei se hraneste in special pe
culturile de grau de toamna şi rapita. Distribuţie. Este o pasare simbol pentru Dobrogea. In Romania
siturile cele mai importante unde poate fi observata aceasta specie sunt: nordul Lacului Razim, sudul
lacului Sinoe, Lacul Golovița, Lacul Suhaia, Lacul Balta Alba, Fundata, cateva locatii din Delta
Dunarii, sudul Dobrogei, precum şi din judetul Calarasi. Populaţie. Populatia estimata a speciei in
cartierele de iernare este fluctuanta şi cuprinsa intre 34.000 - 37.000 exemplare. In perioada 1970 -
1990 efectivele observate au fost in crestere şi apoi au ramas stabile in perioada 1990 - 2000. Ierneaza
intr-o zona redusa ca intindere, care este influentata de modul de folosire al terenurilor. Cea mai mare
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parte a populatiei mondiale este prezenta in timpul iernii in Romania şi Bulgaria. In iernile mai blande,
raman in numar mai mare in Ucraina, iar in cele mai aspre coboara spre sud, pana in Grecia. Degradarea
zonelor de cuibarit prin activitati de minerit, vanatoarea accidentala in teritoriile de trecere şi iernare atat
la locurile de inoptare cat şi in cele de hranire, braconajul, deranjul produs de activitatile piscicole pe
lacurile folosite pentru inoptare, dezvoltarea urbana in jurul lacurilor folosite pentru inoptare, deranjul
determinat de fermierii care le alunga de pe culturile de grau şi orz de toamna, sunt principalele pericole
ce afecteaza specia. Ca masuri de conservare, au fost elaborate Planuri Nationale de Actiune in Bulgaria
şi Romania. Majoritatea locurilor de inoptare sunt protejate şi scheme agromediu sunt dezvoltate in
colaborare cu fermierii. Impact estimat. Specia preferă zonele umede cu lacuri şi bălţi întinse. Habitatul
preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ
asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

 Sorecar comun - Buteo buteo. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria
naturală protejată Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în
special pentru pasaj și iernat, însă sunt întâlnite și perechi cuibăritoare. În perioadele de pasaj și iernat,
este o specie larg răspândită în sit, cu semnalări frecvente în zonele terestre deschise precum terenuri
arabile și pășuni. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 4-6
perechi. Pasaj: 100-500 indivizi; Iernat: 50-100 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Buteo buteo

• Sorecarul mare - Buteo rufinus. Distribuţie: raspandire larga in Africa de Nord şi Asia, din
Maroc pana in China de Vest; este intalnit şi in Europa de SudVest; juvenilii se disperseaza la nord de
teritoriul de cuibarit, astfel ca prezenta speciei a fost inregistrata şi in Europa de Nord - populatia
europeana a fost estimata la 1 000 - 2 000 perechi. Dimensiuni: marime: 50 - 61 cm; anvergura aripi:
130 - 150 cm . Habitat: stepa cu terenuri deschise, necultivate, cu tufarisuri inalte, arbori, stancarie,
coline. Biologie: perioada de reproducere: martie - mai; ponta cuprinde 2-3 oua; dieta: mamifere mici,
reptile şi insecte mari; cauta prada in zboruri circulare sau din puncte de observatie inalte; ierneaza din
Turcia pana in N Africii; parasesc teritoriile de cuibarit la sfarsitul lui august - septembrie şi se intorc la
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mijlocul lui martie - aprilie. Status: specie nepericlitata, cu probabilitate mica de disparitie (Least
Concern - LC) conform Listei Rosii IUCN. Specia este protejata prin intermediul OUG nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice.
Au fost observate exemplare solitare, rar perechi, patruland în zona galeriilor de rozatoare. Impact
estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Chirighiţă cu obraz alb - Chlidonias hybridus. În România este o specie oaspete de vară.
Numeroasă şi larg răspândire mai ales în Câmpia Română şi Delta Dunării. In expansiune teritorială şi
numerică. Efectiv: 6.000 – 10.000 perechi. Cuibăreşte în colonii, construindu-si cuibul pe suprafaţa
apelor puţin adânci, fixându-l de vegetaţia plutitoare. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior chrighiţă
cu obraz alb - Chlidonias hybridus este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Mărimea
populaţiei speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 50-80 perechi; Pasaj: 100-500 indivizi. Impact
estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Identificată în
habitatele acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.

Distribuţia speciei Chlidonias hybridus

 Chirighiţă cu aripi albe - Chlidonias leucopterus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia
folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în special pentru pasaj și iernat,
însă sunt întâlnite și perechi cuibăritoare în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca. În perioadele de pasaj,
specia poate utiliza pentru odihnă/hrană diferite suprafețe din sit, însă o prezență constantă nu s -a
observat decât în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova. Mărimea populaţiei speciei în
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 2-3 perechi; Pasaj: 10-50 indivizi. Impact estimat.
Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact
semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Chlidonias leucopterus

 Chirighiţă Neagră - Chlidonias niger. Specia frecventează zonele mlăştinoase cu vegetaţie
acvatică abundentă, cu ape stătătoare, lacuri şi râuri liniştite, dar petrece o scurtă perioadă şi zonele de
coastă, mai ales în golfuri şi lagune. În perioada de reproducere, indivizii speciei se retrag în zonele cu
lacuri şi mlaştini interioare. Îşi construiesc cuibul pe terase nămoloase, în zonele inundabile cu vegetaţie
bogată. Hrana este alcătuită din insecte şi larve de insecte pe care le culeg de pe plantele acvatice şi
ripariene sau le prind din zbor şi amfibieni. După perioada de împerechere se reîntorc iar în zonele de
coasta pentru a se hrăni cu peşte marin şi crustacee. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, chirighiţă
neagra - Chlidonias niger este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă la
cuibărit doar în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde au fost identificate anual în
perioada 2010-2014 între 3 și 5 perechi cuibăritoare. În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai
extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate. Zonele unde specia
este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova
unde cerințele de habitat sunt favorabile speciei. În celelalte zone, specia nu prezintă un caracter stabil
în utilizarea unor anumite suprafeţe. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 5-10
perechi; Pasaj: 10-50 indivizi. Impact estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în
perimetrul studiat. Identificată în habitatele acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Chlidonias niger

• Barza albă - Ciconia ciconia. Populaţia berzei albe pe glob înregistrează cca.166.000 perechi.
În România are statut de oaspete de vară. Larg răspândită în România, în sate şi la periferia unor oraşe.
Efectivul în România: 4.000-6.000 perechi. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, Ciconia ciconia
este o specie de pasaj. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă
cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care
utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
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Distribuţia speciei Ciconia Ciconia

Specia cuibărește exclusiv în localitățile învecinate ariei naturale protejate ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior, însă folosește pentru hrană și terenuri suprapuse sitului, zone aflate în imediata
vecinătate (2-3 km) a locațiilor cuiburilor care necesită măsuri distincte de management pentru a asigura
o stare de conservare favorabilă a habitatelor folosite pentru hrană și implicit un grad ridicat de succes
al reproducerii. În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior, însă fără a prezenta un caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafețe. Mărimea
populaţiei în aria naturală protejată: Cuibărit: 25-30 perechi; Pasaj: 500-1000 indivizie. Impact estimat.
Specie întâlnită la cuibărire în localităţi. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Erete de stuf - Circus aeruginosus. În România este o specie oaspete de vara, întâlnită rar
iarna. Răspândit mai ales în regiunea de câmpie, în stufărişuri întinse, în Delta Dunării. Efectiv: 700 –
1.500 perechi. Cuibăreşte în stufărişuri întinse. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, Circus
aeruginosus este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă constant la
cuibărit în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca unde au fost identificate anual 2-3 perechi în perioada
2010-2014, de asemenea, în fiecare an din aceeași perioadă, au fost intâlnite 1-3 perechi cuibăritoare și
în lacul Lozova din vecinătatea localității Braniștea, judeţul Galați. În bălțile din vecinătatea localității
Doaga jud. Vrancea, în intervalul 2010-2014, au fost identificate câte 1-2 perechi cuibăritoare. Specia a
mai fost identificată anual la cuibărit în bălțile din vecinătatea localităților Rădulești judeţul Vrancea și
Nămoloasa judeţul Galați, iar în anul 2014 specia a fost identificată cuibărind și în vecinătatea localității
Pădureni judeţul Vrancea. În perioadele de pasaj distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare mai mare în zonele mai sus menționate unde
cerințele de habitat sunt favorabile acesteia.

Referitor la distribuția speciei în celelalte zone, Circus aeruginosus nu prezintă un caracter
stabil în utilizarea acestor suprafețe. În ceea ce privește imediata vecinătate a ROSPA0071, în
apropierea localităților Voinești și Cotu-Mihalea jud. Brăila, pe suprafața unei orezării, specia este
prezentă constant în perioadele de pasaj folosind zona în special pentru hrană. Mărimea populaţiei în
aria naturală protejată: Cuibărit: 8-12 perechi; Pasaj: 50-100 indivizi. Impact estimat. Pasăre răpitoare
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ce populează habitatele acvatice. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact
semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Circus aeruginosus

• Dumbrăveanca - Coracias garrulus. Distribuţie: oaspete de vara in sudul şi estul Europei,
reprezentand peste 50 % din arealul global de reproducere a speciei; se reproduce şi in nord-vestul
africii, vestul Asiei, pana in Pakistan şi Mongolia, in est. Ierneaza in Africa Subsahariana - populatia
dumbravencei, la nivel de UE, a fost estimate la 5 000 - 12 000 perechi. Dimensiuni - marime: 29 - 32
cm; anvergura aripi: 52 - 57 cm. Habitat: zone de ses calde şi in sorite, poieni deschise, palcuri de pin
sau stejar, cu luminisuri, livezi, terenuri agricole mixte, vai largi de rauri, campii erodate, cu palcuri
razlete de arbori spinosi sau de foioase - cuibareste in scorburi de copaci mari, cavitati din stanci,
constructii sau maluri de rauri. Biologie: specie monogama, solitara şi teritoriala, cu zbor de afisare
specific; ponta contine 4 - 5 oua şi este incubate de catre femela pentru 17 - 19 zile; dieta consta in
nevertebrate: carabusi şi alte insecte cu corp tare, dar şi mici vertebrate; in mod exceptional pot manca
şi fructe (struguri, smochine); ierneaza in Africa, in Sudul Saharei; inaltimea de zbor in timpul migratiei
este de 300 -500 m, in coloane separate de km distanta, cu viteza medie de 48 km/h (observatii din
Somalia).

Amenintari: principalele amenintari sunt pierderea/degradarea habitatului, intensificarea
agriculturii şi utilizarea crescanda a pesticidelor (reducerea arelului de hranire), vanatului, persecutarii.
Status: aproape amenintata (Near Threatened - NT) pe Listele Rosii IUCN. Specia este protejata prin
intermediul OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei salbatice. In perioada vernala se pot observa aproape constant cateva exemplare in
zona, fie pe firele retelei electrice de inalta tensiune, fie in varful arbustilor, uneori vanand insecte.
Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ
asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Cristel de câmp - Crex crex. Este o specie caracteristica zonelor joase, cum sunt pasunile
umede, dar şi culturilor agricole (cereale, rapita, trifoi, cartofi). In Alpi cuibareste pana la 1.400 m
altitudine, in China pana la 2.700 m, iar in Rusia pana la 3.000 m. Lungimea corpului este de 27-30 cm
şi o greutate medie de 165 g pentru mascul şi 145 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa
intre 42 – 53 cm. Se hraneste cu insecte şi larvele acestora, viermi, seminte, plante şi mugurii acestora.
Distribuţie: Este o specie prezenta pe cea mai mare parte a continentului european. Populatie: populatia
europeana a speciei este foarte mare şi cuprinsa intre 1.300.000 - 2.000.000 perechi. A descrescut
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semnificativ in perioada 1970 - 1990. Desi s-a inregistrat o tendinta crescatoare in perioada 1990 - 2000
in multe tari, populatia din Rusia a fluctuat, astfel incat pe ansamblu populatia a ramas stabila. Efective
mai mari sunt in Rusia şi Ucraina. Mod de cuibărit: cuibăreşte la sol în poienile umede cu iarbă înaltă;
uneori foloseşte şi culturile perene cum ar fi lucerna şi trifoiul. Caracteristicile cuibului: cuibul este
instalat într-o adâncitură a pământului şi este căptuşit cu ierburi sau alte resturi vegetale. Perioada de
cubărit: mai - iulie. Număr de ponte pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 8 - 12 ouă de culoare gălbuie cu
pete gri sau roşcate. Timp de clocire: 15 - 20 zile. Cloceşte mai mult femela. Puii sunt nidifugi şi devin
zburători după circa 35 de zile. Habitat: lacuri cu rogoz, câmpii cu vegetaţie bogată şi umedă. Hrana:
seminţe şi uneori plante tinere, nevertebrate cu predilecţie larve de insecte sau chiar adulţi. Impact
estimat: Specia nu are conditii specifice de adapost și cuibărire, în perimetrul analizat.

• Lebădă de iarnă - Cygnus cygnus. Specie ce cuibăreşte în extremitatea nordică a Europei, în
tundră pe lacuri şi mlaştini. Iarna întâlnită, de obicei, de-a lungul coastelor şi pe lacurile şi cursurile de
apă mai mari. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior - Cygnus cygnus este o specie oaspete de iarnă.
Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populație care doar iernează în aria naturală protejată.
Specia este prezentă în fiecare sezon hiemal în aval de barajul de la Movileni jud. Galați într-o baltă
formată din infiltrații din lacul de acumulare. Pe o parte parte a bălții, apa nu îngheață în sezonul rece,
iar vegetația submersă este bine reprezentată, premise pentru prezența unui habitat favorabil pentru
iernarea unor indivizi din specia Cygnus cygnus.

În perioada 2010-2014 au fost identificați anual între 50 și 100 indivizi folosind acest sit.
Alte două situri din aria naturală protejată unde sunt prezenți anual indivizi din această specie,

sunt în aval de lacul de acumulare de la Călimănești jud. Vrancea și în zona podului rutier peste râul
Siret din localitatea Adjudul Vechi jud. Vrancea.

În sezonul hiemal distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, existând totuși o concentrare în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt
favorabile acesteia.

Referitor la distribuția speciei în celelalte zone, Cygnus cygnus nu prezintă un caracter stabil în
utilizarea acestor suprafețe. Mărimea populaţiei în aria naturală protejată: iernat 50-100 indivizi.

Impact estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Specia
preferă zonele umede cu lacuri şi bălţi întinse. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei
speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Cygnus cygnus

 Lebăda cucuiată, Lebăda de vară, lebăda mută - Cygnus olor.
Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care

utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria naturală protejată. Specia
folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor,
hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. În perioadele de cuibărit, distribuția speciei este una mai
restrânsă la nivelul sitului, însă în cele de pasaj și iernat, este o specie larg răspândită în sit, cu semnalări
frecvente pe cursul râului Siret și a lacurilor și bălților până la înghețul acestora. În aval de bara jul de la
Movileni jud. Galați, într-o baltă formată din infiltrații de la lacul de acumulare, este prezentă o
concentrare a indivizilor în special în sezonul hiemal. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior: Cuibărit: 20-30 perechi; Pasaj: 300-500 indivizi; Iernat: 100-200 indivizi. Impact
estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Cygnus olor

• Cicănitoarea neagră - Dryocopus martius. Larg raspandita in padurile de foioase, de amestec
şi conifere, cu arbori ajunsi la maturitate. Este cea mai mare ciocanitoare din Europa, avand dimensiuni
apropiate de cele ale unei ciori. Lungimea corpului este de 40 - 46 cm şi o greutate de 250 - 370 g.
Anvergura aripilor este de circa 67-73 cm. Se hraneste cu insecte şi larvele acestora de sub scoarta
arborilor. Longevitatea cunoscuta este de 14 ani. Distribuţie: Este o specie prezenta in cea mai mare
parte a continentului european. Spre deosebire de restul speciilor de ciocanitori al caror zbor este
ondulatoriu, ciocanitoarea neagra are un zbor continuu asemanator cu cel al alunarului sau al gaitei.
Realizeaza excavatii mari in arborii batrani şi uscati atat pentru odihna cat şi pentru cuibarit. Inaltimea
la care este realizata cavitatea pentru cuib variaza intre 4 - 25 m. Este considerata o specie cheie in
zonele impadurite, asigurand spatii de cuibarit pentru multe specii de pasari şi mamifere. Prin controlul
exercitat asupra populatiilor de insecte de sub scoarta, protejeaza copacii. Foloseste un teritoriu ce
variaza intre 100 - 400 ha. Este o specie sedentara. Populatia europeana este relativ mare şi cuprinsa
intre 740 000 - 1400 000 perechi. Specia s-a mentinut la un nivel stabil in perioada 1970 - 1990.

Amplasament Plan



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 87

Aceasta stare este mentinuta şi in prezent, desi in unele tari s-a inregistrat un anume declin. Populatii
mai mari se înregistreaza numai in Rusia şi Belarus. Amenintari: degradarea habitatelor şi reducerea
locurilor de cuibarit prin eliminarea arborilor maturi, a lemnului mort pe picior din paduri şi a copacilor
scorburosi. Un management prietenos al padurilor pentru speciile caracteristice acestui tip de habitat
este necesar şi urgent. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Egreta mare - Egretta alba. Specia este prezentă cu o populaţie de 24.000 perechi în Europa.
În România are statut de oaspete de vară. Cuibăreşte în principal doar în Delta Dunării, rar în interiorul
ţării. Puţine exemplare iernează în ţară. Efectivul în România: 300-400 perechi. În ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior, Egretta alba este o specie rar clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru eproducere);
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație
care iernează în aria naturală protejată. specia este prezentă constant la cuibărit în Rezervația Naturală
Balta Tălăbasca unde au fost identificate anual 5-10 perechi în perioada 2010-2014, de asemenea, în
fiecare an din aceeași perioadă, au fost intâlnite 1-3 perechi cuibăritoare și în lacul Lozova din
vecinătatea localității Braniștea jud. Galați. În perioadele de pasaj distribuția speciei este extinsă la
nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare mai mare în zonele mai sus
menționate unde cerințele de habitat sunt favorabile acesteia. În vecinătatea localităților Voinești și Cotu
Lung jud. Brăila, pe suprafața unei orezării, au fost identificați în fiecare perioadă de pasaj din perioada
2010-2014, între 20 și 30 indivizi folosind zona în special pentru hrană. Referitor la distribuția speciei în
celelalte zone, Egretta alba nu prezintă un caracter stabil în utilizarea acestor suprafețe. În sezonul
hiemal, deși specia a fost întâlnită izolat și insular în diferite locații din ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, zonele în care este întâlnită constant iernând sunt în aval de barajul lacului de acumulare de la
Movileni jud. Galați și în zona podului rutier de la Adjudul Vechi jud. Vrancea. Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 10-15 perechi; Pasaj: 50-100 indivizi; Iernat: 10-15 indivizi.
Impact estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Identificată în
habitatele acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.

Distribuţia speciei Egretta alba

• Egreta mică - Egretta garzetta. Specia este prezentă cu o populaţie de 94.000 perechi în
Europa. În România are statut de oaspete de vară. Cuibăreşte în colonii mixte cu alte specii de stârci.
Puţin numeroasă în unele puncte din interiorul ţării. Efectivul în România: 2.500-3.000 perechi. În
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ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, Egretta garzetta este o specie clocitoare. Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată
pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau
hrănire. Specia este prezentă constant la cuibărit în diferite locații pe tot cuprinsul ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior, cu efective mai numeroase (15-20 perechi) cuibărind în Rezervația Naturală Balta
Tălăbasca. Datorită caracteristicilor de habitat prezente pe cursul râului Siret, specia este o apariție
constantă atât în perioada de reproducere cât și în perioadele de pasaj, când distribuția speciei este
extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare mai mare în
vecinătatea localităților Voinești și Cotu Lung jud. Brăila, pe suprafața unei orezării și în vecinătatea
localității Ionășești jud. Galați în albia râului Siret, folosind aceste zone în special pentru hrană.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: cuibărit: 30-40 perechi; Pasaj: 200-300 indivizi.
Impact estimat. În perimetrul studiat nu este prezentă. Este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm
un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Egretta garzetta

 Vânturel roşu - Falco tinnunculus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria
naturală protejată. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru
cuibărit și creștere a puilor și pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. Este o specie larg
răspândită în sit, cu semnalări frecvente în zonele terestre deschise, precum terenuri arabile și pășuni.
Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 10-20 perechi; Pasaj: 50-
100 indivizi; Iernat: 50-100 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este
întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.
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Distribuţia speciei Falco tinnunculus

• Vânturel de seară - Falco  vespertinus. Vânturelul de seară, cunoscut şi sub denumirea de
şoimuleţ de seară, este o specie caracteristică zonelor deschise cu pâlcuri de pădure aşa cum sunt
stepele, păşunile, suprafeţele agricole cu altitudine redusă, deşi în Asia este prezent şi la 1500 m.
Lungimea corpului este de 28-34 cm şi are o greutate medie de 130-197 g. Anvergura aripilor este
cuprinsă între 65-76 cm. Este un şoim de talie medie spre mică, cu o siluetă apropiată de a vânturelului
roşu (Falco tinnunculus) şi a şoimului rândunelelor (Falco subbuteo). Hrana: insecte, mamifere mici,
broaşte şi şerpi. Localizare: este o specie prezentă în sudul şi estul continentului european. Este o pasăre
socială ce cuibăreşte în colonii. Pentru aceasta ocupă cuiburi vechi de răpitoare sau corvide, fiind în
acest fel dependentă de coloniile de ciori de semănătură (Corvus frugilegus ). Cea mai mare parte a
hranei formată din insecte o capturează în zbor. Uneori „planează la punct fix„ sau merge pe sol
căutându-şi prada. Cel mai activ vânează la răsărit şi în amurg, când poate fi văzut zburând la mică
înălţime, deasupra râurilor. Iernează în Africa. Longevitatea maximă cunoscută este de 13 ani şi trei
luni. Populaţia europeană a speciei este relativ mică, cuprinsă între 26000-39000 de perechi. A marcat
un declin semnificativ în perioada 1970-1990. Deşi în unele ţări în perioada 1990-2000 aceasta s-a
menţinut stabilă, a continuat să descrească în Rusia şi în tot estul continentului, determinând o tendinţă
de scădere pe ansamblu. Soseşte din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie şi în prima parte
a lunii mai. Femela depune 3-4 ouă în a doua parte a lunii mai şi începutul lunii iunie, cu o dimensiune
medie de 36,5 x 28,9 mm. Incubaţia durează în medie 27-28 de zile şi este asigurată de ambii părinţi.
Puii devin zburători la 27-30 de zile şi devin complet independenţi după încă o săptămână. Absenţa
locurilor de cuibărit ca urmare a reducerii efectivelor de ciori în unele zone, defrişarea pâlcurilor de
copaci din zonele de cuibărit, intensificarea agriculturii prin folosirea pesticidelor sunt principalele
pericole pentru specie. Un program de conservare a populaţiei cuibăritoare din Ungaria şi vestul
României s-a desfăşurat printr-un proiect LIFE în care partener în România a fost Grupul Milvus. Au
fost observate periodic exemplare ale acestei specii, însă de fiecare dată în zbor, tranzitând zona de
studiu, fără a prezenta comportament al unor păsări care cuibăresc în zonă. De asemenea, au mai fost
observate exemplare şi pe perioada migraţiei, însă întotdeauna la altitudini mai mari de 200 de metri.
Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ
asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

 Lişiţă - Fulica atra. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă
cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care
utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria naturală
protejată. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor, hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. În perioadele de cuibărit, distribuția
speciei este una mai restrânsă la nivelul sitului, în să în cele de pasaj și iernat, este o specie larg
răspândită în sit, cu semnalări frecvente pe cursul râului Siret și a lacurilor și bălților până la înghețul
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acestora. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 30-50 perechi.
Pasaj: 2500-3000 indivizi; Iernat: 300-500 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Fulica atra

• Cufundar polar - Gavia arctica. Cuibareste solitar in zona arctica a Eurasiei pe lacuri
interioare şi golfuri marine, acolo unde nu se manifesta fluxul şi refluxul. Paraseste locurile de cuibarit
in septembrie, octombrie şi revine inapoi in aprilie, mai. Ierneaza in zona Marii Baltice şi in centrul şi
sudul Europei. Isi schimba penajul (naparleste) in februarie, martie. Este o specie tacuta in zbor şi in
timpul iernii (cu exceptia perioadei de cuibarit). Populatia europeana este relativ mica (mai putin de
92.000 perechi) şi a manifestat un declin accentuat in perioada cuprinsa intre 1970 - 1990. Desi in
Suedia şi Finlanda specia a fost stabila sau a crescut numeric, intre 1990 - 2000 in Rusia, unde populatia
este cea mai numeroasa şi in Norvegia, a continuat sa scada. In Romania apare iarna in numar redus. Cu
o talie intermediara intre Cufundarul mic şi Cufundarul mare, poate fi confundata cu ambele specii. Este
o specie acvatica şi migratoare. Adultii au lungimea corpului cuprinsa intre 63 - 75 cm şi o greutate de
ce variaza intre 2.000 - 3.400 g. Deschiderea aripilor este cuprinsa intre 100 - 127 cm. Comparativ cu
una din speciile comune la noi, depaseste ca dimensiune corcodelul mare. Se hraneste cu peste,
nevertebrate acvatice şi vegetatie acvatica scufundandu-se pana la adancimi de 30 m şi o perioada de
timp de pana la 2 minute. Paraseste usor cuibul in caz de deranj. Fiind o specie ce petrece luni de zile
fara a reveni pe uscat este sensibila la poluarea apei, in special cu produse petroliere. Plasele
monofilament determina cresterea mortalitatii la aceasta specie. Impact estimat. Specia nu este prezentă
în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra
populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Pescăriţă râzătoare - Gelochelidon nilotica. Populaţia globală a speciei este estimată la
79.000-310.000 indivizi (Wetlands International 2002). Populaţia europeană este de cca 22.000 perechi.
În România este o specie oaspete de vară. Localizată în complexul lagunar Razelm-Sinoe. În prezent nu
se cunosc locuri din Dobrogea de cuibărit ale acestei specii. Efectiv: 10-40 perechi. În ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, pescăriţă râzătoare este o specie rar întâlnită în pasaj. Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată: populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă
şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în
perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați în diferite locații din sit, însă nu s-a
observat o utilizare constantă a unor zone, fiind observată atât pe cursul râului Siret cât și în lacurile
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suprapuse ariei naturale protejate. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: pasaj 5-10
indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, habitatul preferat al speciei este
cel acvatic, nu cel terestru. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.

Distribuţia speciei Gelochelidon nilotica

• Ciovlică ruginie - Glareola pratincola. Populaţia globală a speciei este estimată la 170.000 -
600.000 indivizi (Wetlands International 2002). Populaţia europeană este de cca 18.000 perechi. În
România este o specie oaspete de vară. Răspândită în estul Dobrogei, complexul lagunar Razelm Sinoe,
nord-estul Munteniei, lunca Dunării (Călăraşi). Efectiv: 250-350 perechi. În ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior, ciovlica ruginie - Glareola pratincola este o specie rar întâlnită în pasaj. Tipul
populaţiei speciei în aria naturală protejată : populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați în diferite locații
din sit, însă nu s-a observat o utilizare constantă a unor zone, fiind totuși identificată în mai multe
rânduri în vecinătatea localității Fundenii Noi jud. Galați în apropierea unei bălți temporare. Mărimea
populaţiei speciei în aria naturală protejată: Pasaj: 10-14 indivizi. Impact estimat. Habitatul preferat de
această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Specia este identificată în zone umede. Nu
anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Glareola pratincola

• Codalb- Haliaeetus albicila. Distributie: larg raspandita prin toata Europa, din Islanda la Est
in Scandinavia şi peste regiunea Rusiei. Frecvent întâlnită în zonele umede din Delta Dunarii şi
Complexul Razim Sinoe. Habitat: prefera tarmuri izolate, zone umede, inundate (delte). Dimensiuni:
marime: 77 - 92 cm; anvergura aripi: 190 - 250 cm. Biologie: este o specie sedentara; la noi in tara
poate fi intalnita şi observata tot timpul anului; putin activa, isi petrece mult timp stand in copaci şi
observand imprejurimile; zboara la mari inaltimi; cuibul este voluminos, construit din ramuri, amplasat
pe stanci sau in arbori mari; ponta cuprinde 1-3 oua albe, clocite cu randul de catre ambii parinti, timp
de 38 zile - puii raman in apropierea cuibului, dupa eclozare, fiind dependenti de parinti pentru inca 6-
10 saptamani - maturitatea sexuala este atinsa la 4 - 5 ani; specie monogama, formeaza perechi pe viata;
isi pastreaza siturile de cuibarit ; masculii sunt teritoriali; se hranesc cu pesti şi pasari acvatice, adesea şi
cadavre. Amenintari: distrugerea, degradarea, pierderea habitatelor, utilizarea pesticidelor. Status:
specie nepericlitata, cu probabilitate mica de disparitie (Least Concern - LC) conform Listei Rosii
IUCN. Specia este protejata prin intermediul OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. Apare foarte rar in exemplare solitare in
zona studiata, totdeauna numai in survol.

Impact estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Specia
este identificată în zone umede. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.

• Stârc pitic - Ixobrychus minutus. În România este o specie oaspete de vara. Frecvent şi larg
raspandit, oriunde exista stufarisuri dese. Efectiv: 10.000 – 20.000 perechi. Cuibăreşte in perechi
izolate. Cuibul este realizat din trestie şi diferite alte plante. De regulă, cuibul este izolat construit pe
trestie veche căzută la pământ, pe sol cu vegetaţie bogată. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior,
stârcul pitic este o specie cuibăritoare întâlnită în majoritatea habitatelor prielnice speciei – lacuri şi
bălţi cu stufărişuri întinse şi dese. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă constant la
cuibărit în diferite locații pe tot cuprinsul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai
numeroase (10-15 perechi) cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca. Datorită caracteristicilor
de habitat prezente în anumite lacuri și bălți din lungul râului Siret, specia este o apariție constantă atât
în perioada de reproducere cât și în perioadele de pasaj, când distribuția speciei este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare mai mare în Balta Tălăbasca și
Lacul Lozova, folosind aceste zone în special pentru hrană Mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată: Cuibărit: 20-25 perechi Pasaj: 50-100 indivizi.
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Distribuţia speciei Ixobrychus minutus

Impact estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat.
Identificată în habitatele acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare
a realizării planului.

• Sfrâncioc roşiatic - Lanius collurio. În România este o specie oaspete de vară. Larg răspândit.
Abundenţa maximă se înregistrează la deal şi câmpie. Efectiv: 400.000 - 800.000 perechi. Sfrânciocul
roşiatic apartine tipului de faună european. Este o specie migratoare ce populează margini de păduri,
poieni cu mult subarboret etc. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, sfrânciocul roşiatic (Lanius
collurio) este o specie comună la cuibărit. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă constant la
cuibărit în diferite locații pe tot cuprinsul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai
numeroase cuibărind în Rezervația Naturală Lunca Siretului (trupul Pădurea Neagră) și în imediata
vecinătate a acesteia. Datorită caracteristicilor de habitat prezente în anumite zone cu arbuști (în special
Crataegus monogyna, Prunus spinosa și Rosa canina), specia este o apariție constantă atât în perioada de
reproducere cât și în perioadele de pasaj, când distribuția speciei este extinsă la nivelu l ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, folosind situl în special pentru hrană și odihnă. Mărimea populaţiei speciei în
sit: cuibărit: 100-500 perechi; Pasaj: 1000-5000 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.
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Distribuţia speciei Lanius collurio

• Sfrâncioc cu frunte neagră - Lanius minor. În România este o specie oaspete de vara. Specie
larg răspândită şi relativ numeroasă în zona de câmpie a ţării. Efectiv: 60.000 – 100.000 perechi.
Observat în locuri deschise, cu copaci izolaţi şi tufişuri. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior,
sfrânciocul cu fruntea neagră - Lanius minor este o specie comună la cuibărit. Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere); populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Specia este prezentă constant la cuibărit în partea de nord a ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu
efective mai numeroase cuibărind în apropierea localității Adjud jud. Vrancea. Datorită caracteristicilor
de habitat prezente în aceste zone, în special prezența unor plopi maturi în zone cu vegetație arboricolă
cu o densitate scăzută, în apropierea unor terenuri agricole/regiuni deschise, specia găsește condiții
prielnice pentru cuibărit. Este o apariție constantă atât în perioada de reproducere cât și în perioadele de
pasaj, folosind situl în special pentru hrană și odihnă. Mărimea populaţiei în aria naturală protejată:
Cuibărit: 20-35 perechi; Pasaj: 100-500 indivizi.

Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact
semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 95

Distribuţia speciei Lanius minor

 Pescăruş pontic - Larus cachinnans.
Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă cuibăritoare (care

utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează în aria naturală protejată. Specia
folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor,
hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. În perioadele de cuibărit, distribuția speciei este una mai
restrânsă la nivelul sitului, în să în cele de pasaj și iernat, este o specie larg răspândită în sit, cu
semnalări frecvente pe cursul râului Siret și a lacurilor și bălților până la înghețul acestora. Mărimea
populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 20-25 perechi; Pasaj: 300-500
indivizi; Iernat: 50-100 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este
întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.
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Distribuţia speciei Larus cachinnans

• Pescăruş mic – Larus minutus. Cuibăreşte relativ rar în sud-estul Deltei Dunării şi pe lacurile
din lungul litoralului. Apare mai frecvent din nordul arealului în perioadele de pasaj şi iarna. În
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior - Larus minutus este o specie identificată în timpul migraţiei.
Impact estimat. Habitatul preferat de această specie nu este prezent în perimetrul studiat. Identificată în
habitate acvatice. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie aflată în pasaj care
utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală protejată
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în diferite locații din sit, însă s-a observat o utilizare constantă pentru hrănit a lacurilor de
acumulare Movileni și Călimănești, a bălții din vecinătatea localității Nămoloasa jud. Galați,
Rezervației Naturale Balta Tălăbasca și a lacului Lozova, în restul zonelor prezența speciei fiind una
ocazională. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: pasaj: 20-50 indivizi. Impact estimat:
Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Larus minutus

 Pescăruş râzător - Larus ridibundus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație care iernează
în aria naturală protejată specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
pentru cuibărit și creștere a puilor, hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. Indivizi din această
specie au fost identificați cubărind în diverse locații din sit pe prunduri/renii pe cursul râului Siret și în
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior: Cuibărit: 30-50 perechi; Pasaj: 1000-5000 indivizi; Iernat: 200-300 indivizi. Impact estimat.
Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact
semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Larus ridibundus

 Sitar de mal - Limosa limosa. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria
naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această
specie au fost identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, pârâul Călmățui și pârâul Gerului. Cea
mai mare concentrare de indivizi a fost identificată în apropierea localităților Cotu Lung și Voinești jud.
Brăila, în imediata vecinătate a ariei naturale protejate, pe suprafața unei orezării. Mărimea populaţiei
speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Pasaj: 500-1000 indivizi. Impact estimat. Specia nu
este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact
semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Limosa limosa

• Ciocârlia de pădure - Lullula arborea. Distributie: areal larg de raspandire in cea mai mare
parte a Europei (peste 75% din arealul global), mai putin regiunea Nordica; aici, populatia la nivel UE a
fost estimata la peste 1 300 000 perechi, 90% din efectiv gasindu-se in Peninsula Iberica. Dimensiuni:
marime: 14 - 15 cm; anvergura aripi: 27 - 30 cm. Habitat: necesita habitate cu vegetatie scunda pentru
hranire, vegetatie mai inalta pentru cuibarire şi de arbori expusi sau tufisuri ca support pentru cantec -
evita zonele unde se practica agricultura intensive, dar poate fi gasita pe terenuri agricole abandonate.
Biologie: specie monogama; reproducerea are loc in mai-iunie; femela construieste un cuib in forma de
cupa; anual se depun 2 - 3 ponte a cate 3 - 5 oua, incubate de femela pentru 11 -15 zile; puii sunt hraniti
de ambii parinti; in timpul sezonului de reproducere, hrana consta in insecte de dimensiune medie-mare
şi paianjeni; in afara sezonului de reproducere dieta consta in principal din seminte;  vaneaza in
vegetatie şi pe sol; migreaza, mai putin populatiile din Europa de V şi bazinul mediteranean, acestea
fiind rezidente. Amenintari: degradarea habitatelor. Status: specie nepericlitata, cu probabilitate mica de
disparitie (Least Concern - LC) conform Listei Rosii IUCN. Specia este protejata prin intermediul OUG
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
salbatice. Sunt puţine exemplare din această specie în zona planului, deoarece prezenta sa este legată de
habitatele din vecinătatea zonelor împădurite. Cantecul ei teritorial a fost auzit in padure, dar şi in zona
cu tafarisuri, concluzionandu-se ca şi cuibaresc in acea zona. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.

 Prigorie - Merops apiaster. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală
protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și pentru pasaj. Indivizi din această
specie au fost identificați cubărind în special în lungul râului Siret, conformația malurilor oferind o
favorabilitate ridicată pentru instalarea cuiburilor de către Merops apiaster. Mărimea populaţiei speciei
în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 300-500 perechi; Pasaj: 1000-5000 indivizi. Impact
estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Merops apiaster

• Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax. Întilnit în sudul şi centrul Europei, în regiuni cu
mlaştini şi bălţi de apă dulce sau sărată. Frecvent în bălţile din Lunca şi Delta Dunării, dar şi în alte zone
inundabile din interiorul ţării. Cuibăreşte în colonii mixte cu alte specii de stârci şi egrete. Cuiburile le
instaleaza în sălcii, dar şi pe stufăriş. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, stârcul de noapte -
Nycticorax nycticorax este o pasăre clocitoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă
constant la cuibărit în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca unde au fost identificate anual 15 -20 perechi
în perioada 2010-2014, de asemenea în fiecare an din aceeași perioadă au fost intâlnite 2-3 perechi
cuibăritoare și în lacul Lozova din vecinătatea localității Braniștea jud. Galați. Specia a mai fost
identificată la cuibărit în bălțile din vecinătatea localității Doaga jud. Vrancea și Nămoloasa jud. Galați.
În perioadele de pasaj distribuția specie este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior,
existând totuși o concentrare mai mare în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt
favorabile speciei. După perioada de cuibărit și creștere a puilor, indivizi din specia Nycticorax
nycticorax au fost întâlniți folosind pentru odihnă și hrană cea mai mare parte a suprafețelor acvatice din
ROSPA0071 (lacuri, bălți, curs Siret, canale de irigații, bălți temporare etc.), fără însă a prezenta un
caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafețe în afara celor menţionate mai sus. Mărimea
populaţiei speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 20-30 perechi; Pasaj: 100-200 indivizi. Impact
estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, populează habitate acvatice. Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 101

Distribuţia speciei Nycticorax nycticorax

• Pelican comun - Pelecanus onocrotalus. Specia este prezentă cu o populaţie de 6.700 – 11.000
în regiunea Palearctică. În România are statut de oaspete de vară. Tipic pentru Delta Dunării unde se
află cea mai amre colonie din Europa, datorită protecţiei de care beneficiază această specie. Efectivul în
România: 3.000-3.500 perechi. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, pelicanul comun - Pelecanus
onocrotalus este întâlnit în pasaj şi în timpul migraţiilor de hrănire a păsărilor. Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată: populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă
şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în
perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați în Rezervația Naturală Balta
Tălăbasca și în lacul Lozova, însă prezența lor nu este constantă în fiecare perioadă de pasaj. Pentru
asigurarea unor condiții optime pentru hrana și odihna indivizilor din această specie în perioadele de
pasaj, sunt necesare măsuri distincte de management. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată: pasaj 100-200 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, habitatul
speciei fiind cel acvatic, nu cel terestru. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei
urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Pelecanus onocrotalus

 Cormoran mare - Phalacrocorax carbo. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; populație
care iernează în aria naturală protejată. Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. Nu s-a observat o concentrare a
indivizilor în anumite zone, exemplare din această specie fiind întâlnite constant pe tot cursul râului
Siret. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Pasaj: 500-1000 indivizi;
Iernat: 100-500 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în
habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.

Distribuţia speciei Phalacrocorax carbo

Amplasament Plan

Amplasament Plan
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• Cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus. Distributie: arealul de distributie ste limitat la
cateva zone din vest ul regiunii Palearctice, dar poate aparea accidental şi in alte zone populatia globala
a fost estimata la 13 000 perechi. Dimensiuni: marime: 45-55cm ; anvergura aripi: 75-95cm. Habitat-
habitate acvatice din zone de ses (dulcicole sau salmastre). Biologie: perechile se formeaza din
teritoriile de iernat - cuibaresc in colonii, adesea mixte - cuiburile sunt amplasate de regula la cca 1 –
1.5 m deasupra luciului de apa, in arbori cu coronament des, arbusti sau stufaris - perioada de
reproducere: martie - iulie - ponta poate cuprinde intre 3-5 oua, clocite timp de 27 -30 de zile; hrana
consta din pesti, mamifere mici, lipitori, crustacee, insecte mari; indivizii se hranesc exclusiv in ape
putin adanci. Amenintari: persecutie, degradarea habitatelor. Status: specie nepericlitata, cu
probabilitate mica de disparitie (Least Concern - LC) conform Listei Rosii IUCN. Specia este protejata
prin intermediul OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este
întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.

• Ghionoaie sură - Picus canus. Distribuţie: distributie larga in regiunile temperate ale Eurasiei
- populatia la nivel de UE a fost estimata la 20 000- 25 000 de perechi. Dimensiuni: marime: 25-28 cm;
anvergura aripi: 130-180 cm. Habitat: paduri de foiase; prefera asociatiile de salcii şi plopi; pot fi
intalnite şi in livezi, parcuri mari, gradini; rar intalnita prin localitati. Biologie: specie sedentara -
perioada de reproducere: mai-iunie - cuibareste in arbori la inaltimi de 3 - 5 m; ponta consta in 5 - 10
oua, incubate 17 zile de catre femela; juvenilii sunt ingrijiti de ambii parinti; vara se hranesc cu insecte
şi larvele lor, iar pe timpul iernii cu seminte şi fructe uscate. Amenintari: exploatarea forestiera
irationala. Din padure se aude deseori strigatul teritorial al ghionoaielor. Uneori apar şi in livezi.  Mai
rar, dar pot iesi din padure in vederea cautarii furnicarelor. Status: specie nepericlitata, cu probabilitate
mica de disparitie (Least Concern - LC) conform Listei Rosii IUCN. Specia este protejata prin
intermediul OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei salbatice. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat. Nu anticipăm
un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Lopătar - Platalea leucorodia. Specia este prezentă cu o populaţie de 8 900 - 15 000 în
Europa. Cuibăreşte pe o suprafaţă de peste 250 000 kmp. În România are statut de oaspete de vară.
Cuibăreşte în mici colonii împreună cu alte specii de stârci şi egrete. Relativ mai numeros doar în Delta
Dunării. Efectivul în România: 1.100-1.500 perechi. Habitatul preferat de această specie nu este prezent
în perimetrul studiat. Specia preferă zonele umede cu lacuri şi bălţi întinse. În ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior, Platalea leucorodia este o specie cuibăritoare. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată: populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj.
Indivizi din această specie au fost identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, lacul Lozova și la
coada lacului de acumulare Călimănești. Pentru asigurarea unor condiții optime pentru cuibărit, hrană și
odihnă sunt necesare măsuri distincte de management. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată: Pasaj: 10-50 indivizi. Impact estimat. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei
speciei urmare a realizării planului.
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Distribuţia speciei Platalea leucorodia

 Corcodel mare - Podiceps cristatus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria
naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și pentru pasaj. Indivizi din
această specie au fost identificați cubărind în diverse lacuri și bălți din sit, un număr mai mare de
perechi cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și în Lacul Lozova. Perechi cuibăritoare au
mai fost identificate în vecinătatea localităților Pufești, Pădureni și Doaga jud. Vrancea, și Nămoloasa și
Braniștea jud. Galați. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: Cuibărit: 30-
50 perechi; Pasaj: 300-500 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este
întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Podiceps cristatus

• Ciocîntors - Recurvirostra avosetta. Populaţia globală a speciei este estimată la 210.000 -
460.000 indivizi (Wetlands International 2002). Populaţia europeană este de cca 57.000 perechi. În
România este o specie oaspete de vară. Răspândit în Dobrogea, Delta Dunării, complexul lagunar
Razelm-Sinoe, Câmpia Română (Ianca, Balta Albă, Amara), estul Munteniei, lunca Dunării (Călăraşi).
Efectiv: 200-350 perechi. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ciocîntorsul - Recurvirostra avosetta
este o specie rar întâlnită la cuibărit şi în pasaj. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia
folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din
această specie au fost identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, la coada lacului de acumulare
Călimănești, dar și pe cursul râului Siret pe prunduri de pietriș. Pentru asigurarea unor condiții optime
pentru cuibărit, hrană și odihnă sunt necesare măsuri distincte de management. Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală protejată: Pasaj: 25-50 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în
perimetrul studiat, populează habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei
speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Recurvirostra avosetta

• Chira mică - Sterna albifrons. Este cea mai mica dintre toate speciile de chire şi isi pastreaza
fruntea alba tot timpul anului. Habitat: Prefera tarmurile apelor dulci sau sarate, mlastini cu vegetatie
palustra. Este prezenta în apropierea lacurilor, raurilor, precum şi în apropierea marii. Distribuţie:
Arealul de raspandire este discontinuu, din regiunea palearctica, pana în sudul şi sud - estul Asiei. În
Romania este raspandita în special în Dobrogea, în estul Munteniei, precum şi pe valea Oltului.
Populaţia din România: În Europa, populatia clocitoare este estimata la aproximativ 35.000 de perechi,
cu efective foarte mari în Italia, Spania, Ucraina şi Rusia. În Romania sunt estimate aproximativ 400 de
perechi clocitoare în lunca Dunarii şi în Dobrogea. Relevanţa sitului pentru specie: Populaţiile
cuibăritoare ajung la 1-3 perechi, iar populaţia care apare în pasaj a fost estimată la 15-25 indivizi.
Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, populează habitate acvatice. Nu anticipăm
un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

• Chiră de baltă - Sterna hirundo. În România are statut de oaspete de vară. Cuibăreşte în mici
colonii. Larg răspândită în regiunea câmpiei, mai ales în deltă, unde este o specie comună. Efectiv:
4.00-8.000 perechi. În ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior - Sterna hirundo este o specie rar întâlnită
la cuibărit şi în pasaj. Tpul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie nerezidentă
cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în pasaj care
utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia este prezentă constant la cuibărit
pe toată lungimea râului Siret suprapusă ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai
numeroase cuibărind în aval de podul de cale ferată de la Suraia jud. Vrancea, unde a fost identificată o
colonie de aproximativ 50 prechi în 2013 respectiv 100 perechi în 2014. Datorită caracteristicilor de
habitat prezente în lungul râului Siret (prunduri/renii/insule), specia este o apariție constantă în perioada
de reproducere. În perioadele de pasaj nu s-a observat o concentrare a indivizilor în anumite zone,
distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, folosind situl în special
pentru hrană și odihnă. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată: Cuibărit: 100-200 perechi;
Pasaj: 500-1000 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în
habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării
planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Sterna hirundo

 Călifar alb - Tadorna tadorna. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire; tadorna tadorna nu a
fost identificată cuibărind în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, specia folosește aria naturală
protejată pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost identificați în
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și în Lacul Lozova. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior:  Pasaj: 5-20 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul
studiat, este întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei
urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Tadorna tadorna

 Fluierar negru - Tringa erythopus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia
folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din
această specie au fost identificați în diferite locații din sit, însă nu s-a observat o utilizare constantă (în
ani diferiți) a unor zone, fiind observată atât pe cursul râului Siret cât și în lacurile suprapuse ariei
naturale protejate. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior Pasaj: 100-150
indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice.
Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuţia speciei Tringa erythopus

 Fluierar cu picioare roşii - Tringa totanus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată:
populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia
folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din
această specie au fost identificați în diferite locații din sit, însă s -a observat o utilizare constantă doar a
zonei nordice a sitului, pe râul Trotuș și în amonte de vărsarea acestuia pe râul Siret, precum și în
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca. Deși specia a fost semnalată și în ate locații din sit, nu s -a observat
o utilizare constantă a acelor suprafețe. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior: Pasaj: 10-50 indivizi. Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este
întâlnită în habitate acvatice. Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a
realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Tringa totanus

 Nagâţ - Vannelus vannelus. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată: populaţie
nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere); populaţie aflată în
pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. Specia folosește aria naturală
protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și pentru pasaj. Indivizi din această
specie au fost identificați cubărind în diverse locații din sit în apropierea lacurilor și a bălților sau pe
prunduri/renii pe cursul râului Siret. Mărimea populaţiei speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior: Cuibărit: 30-40 perechi; Pasaj: 500-700 indivizi.

Impact estimat. Specia nu este prezentă în perimetrul studiat, este întâlnită în habitate acvatice.
Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan

Amplasament Plan
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Distribuţia speciei Vannelus vannelus

b.2. Situl de importanţă comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
Localizarea sitului: coordonatele sitului: Latitudine: N 45.0113333, Longitudine: E 27.0035861
Suprafaţa sitului (ha): 24980,6;
Regiunea biogeografică: continentală (29,32%); stepică (70,68%);

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona
planului;

Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Cod Denumire habitat Ha Reprez. Supr. rel. Conserv. Global

3260
Cursuri de apa in zonele de campie, pana la
cele montane, cu vegetatie din Ranunculion
fluitantis şi Callitricho-Batrachtion

4996 B C C B

3270
Rauri cu maluri namoloase cu vegetatie de
Chenopodion rubri şi Bidention 124 B C B B

6430
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile
de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi
alpin

4 B C B B

6440 Pajisti aluviale din Cnidion dubii 51 C C C C

91E0
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae

100 C C C B

91F0

Păduri ripariene mixte cu Quercus robur,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor râuri
(Ulmenion minoris)

337 C C C C

91I0
Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu
Quercus spp.

176 C C C C

92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 1891 B B B C

Specii prevăzite la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE,
enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea în ceea ce le priveşte

Grup Cod Specie Tip
Mărime

Unit. Măs. Categ. Sit Pop. Conserv. Izolare Global
Min. Max.

M 1355 Lutra lutra P 30 50 i P C B C B

M 1335
Spermophilus

citellus
P 100 300 i P C B C B

A 1188
Bombina
bombina

P P C B C B

A 1166 Triturus cristatus P 500 1000 i P C B B B

F 1130
Aspius aspius

(Aun)
P 500 1000 i P C B C B

F 1149
Cobitis taenia

(Zvârlugă) P 1000 5000 i P C B C B

F 1124

Gobio
albipinnatus
(porcuşor de

nisip)

p 1000 5000 i P C B C B

F 2511
Gobio kessleri

(Petroc)
P P B B C B

F 2511
Gobio kessleri

(Petroc)
R P B B C B

F 2511
Gobio kessleri

(Petroc)
C P B B C B

F 2511
Gobio kessleri

(Petroc)
W P B B C B

F 1157
Gymnocephalus

schraetzer
(Răspăr)

P P C B C B

F 1145
Misgurnus

fossilis (Chiscar,
Tipar)

R P C B C B

F 1145
Misgurnus

fossilis (Chiscar,
Tipar)

C P C B C B

F 1145
Misgurnus

fossilis (Chiscar,
Tipar)

W P C B C B

F 2522
Pelecus cultratus

(Sabiţa) P P C B C B
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F 2522
Pelecus cultratus

(Sabiţa) R P C B C B

F 2522
Pelecus cultratus

(Sabiţa) C P C B C B

F 2522
Pelecus cultratus

(Sabiţa) W P C B C B

F 1134
Rhodeus sericeus
amarus (Boarcă) P P C B C B

F 1134
Rhodeus sericeus
amarus (Boarcă) R P C B C B

F 1134
Rhodeus sericeus
amarus (Boarcă) C P C B C B

F 1134
Rhodeus sericeus
amarus (Boarcă) W P C B C B

F 1146
Sabanejewia

aurata (Dunărică) P P C B C B

F 1146
Sabanejewia

aurata (Dunărică) R P C B C B

F 1146
Sabanejewia

aurata (Dunărică) C P C B C B

F 1146
Sabanejewia

aurata (Dunărică) W P C B C B

F 1160
Zingel streber

(Fusar)
P P C B C B

F 1160
Zingel streber

(Fusar)
R P C B C B

F 1160
Zingel streber

(Fusar)
C P C B C B

F 1160
Zingel streber

(Fusar)
W P C B C B

F 1159
Zingel zingel
(Fusar mare,

pietrar)
P P C B C B

F 1159
Zingel zingel
(Fusar mare,

pietrar)
R P C B C B

F 1159
Zingel zingel
(Fusar mare,

pietrar)
C P C B C B

F 1159
Zingel zingel
(Fusar mare,

pietrar)
W P C B C B

I 1083 Lucanus cervus P P C B C C
I 1014 Vertigo angustior P P? D
R 1220 Emys orbicularis P P C B C B

Alte specii importante de floră şi faună

Grup Cod
Specie /

Denumire
ştiinţifică

Tip

Mărime populaţie

Categorie

Motivaţie

Min. Max.
Unit.

Măsură
Anexa Anexa Alte categorii

IV V A B C D

M 1363
Felis silvestris
(Pisica sălbatică) P P X X

DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Cod         %        Clase de habitate
N04        0.20      Plaje de nisip
N06        24.78    Râuri, lacuri
N07        5.79      Mlaştini, turbării
N09        0.47      Pajişti naturale, stepe
N12        4.75      Culturi (teren arabil)
N14        18.21    Păşuni
N15 5.38 Alte terenuri arabile
N16        29.80    Păduri de foioase
N21 0.82 Vii şi livezi
N23 1.69 Alte ternuri artificiale (localităţi, mine....)
N26        8.12      Habitate de păduri (păduri în tranziţie)
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Total      100.01
Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra mediului
Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

Impacte pozitive
Intens Cod Activităţi

management
Poluare
(cod)

In sit/
afara

H B Silvicultura N I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte negative Impacte pozitive

Intens cod
Ameninţări şi

presiuni
poluare
(cod)

In sit/
afara

Intens cod
Activităţi

management
poluare
(cod)

In sit/
afara

L A04 Păşunatul N I

L B01.01

Plantare
pădure pe

teren deschis
(copaci
nativi)

N I

M C01.01
Extragere nisip
şi pietriş N I

L F02.03
Pescuit de
agrement

N I

L F02.03 Vînătoare N O

M l08
Inundaţii
(procese
naturale)

N O

Alte caracteristici ale sitului: Situl Lunca Siretului Inferior cuprinde albia majoră a râului în
aval de Adjudul Vechi şi Homocea, până în amonte de Municipiul Galaţi, la care se adaugă mici
porţiuni de terasa (de ex. trupul de pădure Hanu Conachi), precum şi partea inferioară a luncii unor
afluenţi ai Siretului (ex. Râul Trotus, în aval de Urecheşti, Râmnicu Sărat, Suha, Bârladel, Buzău). Situl
se intinde pe teritoriul judetelor Bacau (portiunea superioara a sitului situata pe Raul Trotus), Vrancea,
Buzău). Situl se întinde pe tertoriul judeţelor Bacău (porţiunea superioară a sitului situată pe râul
Trotuş), Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi. Principalele clase de habitate identificate în sit sunt: Ape
dulci continentale (stătătoare, curgătoare) – 45%; pajişti seminaturale umede, preerii mezofile – 18%;
Culturi cerealiere extensive – 5%; Alte terenuri arabile – 5%; Păduri caducifoliate – 25%; Alte terenuri
(inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicaţie, rampe de depozitare, mine, zone industriale) – 2%.
Situl este localizat preponderent în lunca inundabilă a Siretului, o luncă joasă, cu relief preponderent
plan, tânăr, format din depuneri aluviale. Local apar grinduri, japse, privaluri, depresiuni. Altitudinea
variază de la 5 m, în partea inferioară a sitului, la cca. 300 m în parta superioară a sitului, pe Râul
Trotuş. Substratul geologic este reprezentat de argile, nisipuri şi chiar pietrişuri în partea superioară, de
vârstă cuaternară, care se prezintă sub forma de straturi suprapuse orizontal. Reţeaua hidrologică este
reprezentată de Râul Siret şi de afluenţii acestuia. Regimul hidrologic al râului se caracterizeaza prin
revărsări periodice, în principal în lunile februarie-martie, aprilie-iunie şi noiembrie. Aceste revărsări au
influenţă directă asupra vegetaţiei forestiere. In zona de terasă, regimul hidrologic al râului nu
influenţează vegetaţia forestieră. Climatul variază dinspre amonte înspre aval, fiind caracteristic etajul
colinar în partea superioară a sitului şi stepei, în partea mijlocie şi inferioară a sitului. Solurile sunt
preponderent soluri aluviale (aluviososol), iar pe terase apar molisoluri (cernoziomuri).

Calitate şi importanţă: sit important pentru speciile de peşti reofili, reprezentând o porţiune de
râu relativ puţin afectată de activităţi antropice.

Vulnerabilitate: Fenomenul de uscare a arboretelor de varsta mare este prezent din ce in ce mai
frecvent, ca rmare a scaderii nivelului apelor freatice din albia majora. Apropierea localitatilor,
accesibilitatea usoara a padurilor pe intreg perimetrul, nevoia de lemn de foc care genereaza taieri
ilegale, extinderea şi promovarea arboretelor de salcam, plopi euro americani şi alte specii forestiere
alohtone, pasunatul in padure, constituie principalele puncte sensibile ale agresiunii antropice.
Extinderea domeniuluiconstruibil al localitatilor limitrofe sitului in zona de lunca, diversificarea
proprietatii asupra terenurilor din sit, etc. Constituie alte elemente de vulnerabilitate a sitului.

Desemnarea sitului: Aviz favorabil nr. 819/CJ/08.08.2005 pentru instituirea regimului de arie
protejată, eliberat de Academia Română, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, în baza
documentaţiei ştiintifice alcătuite şi înaintate de Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice.

Tip de proprietate: In situl Lunca Siretului Inferior padurile ocupa cca. 7500 ha, respectiv cca.
20% din suprafaţa sitului. Peste 6500 ha sunt păduri de stat, iar diferenţa sunt păduri private.
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Pădurile private apar pe raza O.S. Adjud, O.S. Focşani şi O.S. Tecuci.
Managementul sitului.
Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al ariilor

naturale protejate suprapuse a fost realizat de către Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice
în calitate de custode al acestui sit, în conformitate cu OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele arii:
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior; ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior; ROSCI0072 Dunele de
Nisip de la Hanul Conachi; Rezervaţia Naturală Lunca Siretului cu cele două trupuri, Pădurea Neagră şi
Pădurea Dumbrăviţa (cod 2827); Rezervatia Naturală Balta Potcoava (cod 2411); Rezervaţia Naturală
Balta Tălăbasca (cod 2412); Rezervaţia Naturală Dunele de Nisip de la Hanul Conachi (cod 2402);
Rezervaţia Naturală Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului (cod B12).

In prezent autoritatea responsabilă pentru administrarea sitului şi a ariilor protejate cu care
aceasta se suprapune este Agenţia Naţională pentru Arii Protejate (ANANP), potrivit prevederilor art.
31, alin 1) din Ordinul Ministerului Mediului nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire
în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

 Habitatul 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion Cod Natura 2000: 3260; Corespondenţă habitatele din
România: R2208; Descriere Stațiuni: Altitudine 2/5–250 metri. Clima: Temperatura=10,5–90 C;
Precipitații: 450–600 mm; Relief: bazine acvatice cu apă permanentă dar nu mai adânci de 1–1,5 metri;
Substrat: aluviuni lutonisipoase. Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie
submersă sau natantă din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion, nivel scăzut al apei în timpul
verii, sau muşchi acvatici. Acest habitat este uneori asociat cu comunităţile de Butomus umbellatus de
pe maluri. Specii caracteristice: Plante: Ranunculus trichophyllus, Ranunculus fluitans, Ranunculus
peltatus, Ranunculus penicillatus subspecia penicillatus, Ranunculus aquatilis, Myriophyllum spp,
Callitriche spp, Sium erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp, Fontinalis antipyretica.
Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 62,08ha. Acest tip de habitat nu a fost identificat pe
suprafaţa planului.

 Habitat 6440 Pajisti aluviale din Cnidion dubii
Cod Natura 2000: 6440; Corespondenţă habitatele din România: R3712; R3715; R3716;
Descriere Stațiuni: Stațiuni: Altitudini cuprinse între 100– 450/500 metri; Clima: Temperatura

9–7,50C; Precipitații: 550 - 700 mm; Relief: teren plan sau ușor înclinat cu expoziții variate, dar preferă
pe cele sudice și sud-estice. Roci: depozite lutoase și nisipo-argiloase; Soluri: aluvio-soluri, gleiosoluri.
Pajişti aluviale cu regim natural de inundare aparţinând alianţei Cnidion dubii, în condiţii climatice
continentale până la subcontinentale. Acesta este un habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi cele
xerofile ce acoperă arii restrânse. Specii caracteristice: Plante: Cnidium dubium /Cnidium venosum,
Viola persicifolia, Scutellaria hastifolia, Allium angulosum, Gratifolia officinalis, Carex praecox,
Juncus atratus, Lythrum virgatum. Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 51,06ha. Acest tip de
habitat nu a fost identificat pe suprafaţa planului..

 Habitat 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

Cod Natura 2000: 91F0; Corespondenţă habitatele din România: R4404; R4409; R4410;
R4411; Descriere Stațiuni: Altitudini: 5–100 metri; Clima: Temperatura: 11,5 – 100 C; Precipitații: 400–
500 mm; Relief: terase, rar inundabile, din luncă. Roci: aluviuni luto-argiloase. Soluri: de tip eutri-
cambosol, aluviosol, profunde, gleizate în profunzime, lutoargiloase, slab acid-neutre, eubazice, hidric
echilibrate, cu posibile deficite în timpul verii, eutrofice. Păduri din specii cu lemn de esenţă tare situate
în albia majoră a râurilor, expuse regulat inundaţiilor în perioda creşterii nivelului apei, sau în zone
joase, expuse inundaţiilor provocate de înălţarea apei freatice. Aceste păduri se dezvoltă pe depozite
aluviale recente. Specii caracteristice: Plante: Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Ulmus
glabra, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Populus canescens, Populus tremula,
Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus. Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 337,71ha.
Acest tip de habitat nu a fost identificat pe suprafaţa planului..

 Habitat 3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri şi Bidention
Cod Natura 2000: 3270; Corespondenţă habitatele din România: R5312; Descriere: Răspândire: Maluri
nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul submontan, cu vegetaţie pionieră anuală,
nitrofilă, din alianţele Chenopodion rubri şi Bidention. Primăvara şi la începutul verii, acest habitat se
prezintă fără nici un fel de vegetaţie, dezvoltându-se mai târziu în timpul anului. Dacă condiţiile nu sunt
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favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau poate fi total absentă. Acest habitat se întâlneşte în
strânsă asociere cu populaţii dense ale genului Bidens sau ale unor specii de neofite. Specii
caracteristice Plante: Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium.
Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 379,69ha. Acest tip de habitat nu a fost identificat pe
suprafaţa planului..

 Habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
Cod Natura 2000: 92A0; Corespondenţă habitatele din România: R4406; Descriere: Stațiuni:

Altitudini: 0 - 200 metri; Clima: Temperatura 11,5 – 100 C; Precipitații = 400–600 mm. Relief: grinduri
de mal din luncile mari. Roci: aluviuni nisipoase și stratificate. Soluri: de tip aluviosol, nisipoase,
profunde, mezo-bazice, umede, mezotrofice-eutrofice. Speciile de plop de talie mare domină de obicei
coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari în anumite grupări vegetale, care sunt
atunci dominate de specii caracteristice habitatului. Specii caracteristice: Plante: Salix alba, Populus
alba. Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 1891,52 ha. Acest tip de habitat nu a fost identificat pe
suprafaţa planului.

 Habitat 91I0* Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.
Cod Natura 2000: 91I0*; Corespondenţă habitatele din România: R4138; R4146; R4148; R4156;
R4157; R4159; Descriere: Stațiuni: Altitudini 150 - 400 metri. Clima: Temperatura 10,5 - 90C,
Precipitații 450 - 600 mm; Relief: versanți slab înclinați, umbriți, origini de văi largi, platouri. Roci:
straturi groase de loess. Soluri: de tip faeziom, profunde-mijlociu profunde, bogate în humus, eubazice,
hidric deficitare, eutrofice. Păduri xerotermofile de stejar din câmpiile din sud-estul Europei. Clima este
continentală, cu o mare amplitudine a temperaturilor. Substratul constă din loess, soluri de tip
cernoziom. Specii caracteristice: Plante: Quercus cerris, Quercus pubescens, Quercus robur, Quercus
pedunculiflora, Quercus petraea, Acer campestre, Acer tataricum, Sorbus torminalis, Tilia tomentosa,
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,
Pyrus pyraster, Rhamnus cathartica, Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii,
Dactylis polygama, Galium dasypodum, Geum urbanum, Lathyrus niger, Polygonatum latifolium,
Pulmonaria mollis subspecia mollis, Tanacetum corymbosum, Tulipa bibersteinniana, Vincetoxicum
hirundinaria, Viola jordanii. Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 176,81ha. Acest tip de habitat
nu a fost identificat pe suprafaţa planului.

 Habitat: 91E0 Paduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion
incanae, Salicion albae; Cod Natura 2000: 91E0; Corespondenţă habitatele din România: R4401;
R4402; R4405; R4407; R4408; Descriere: Păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale
cursurilor de apă din zona de câmpie şi etajul colinar ai Europei temperate şi boreale: Alno-Padion;
păduri de luncă de Alnus incana ale râurilor montane şi submontane din Alpi şi Apeninii de nord:
Alnion incanae; galerii arborescente formate din exemplare înalte de Salix alba, Salix fragilis şi Populus
nigra de-a lungul râurilor medio-europene, în etajul submontan, colinar şi zona de câmpie: Salicion
albae. Toate tipurile apar pe soluri grele în general bogate în depozite aluviale, inundate periodic de
creşterea nivelului râului sau pârâului cel puţin o dată pe an, însă altfel bine drenate şi aerate în perioada
în care debitul apei este scăzut. Specii caracteristice: Plante: stratul arborescent – Alnus glutinosa, Alnus
incana, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis, Ulmus glabra; stratul ierbos -
Angelica sylvestris, Cardamine amara, Carex acutiformis, Carex pendula, Carex remota, Carex strigosa,
Carex sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp, Filipendula ulmaria,
Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus,
Stellaria nemorum, Urtica dioica. Suprafaţă habitat în aria naturală protejată: 100,46ha. Acest tip de
habitat nu a fost identificat pe suprafaţa planului.

Specii de reptile și amfibieni în baza cărora fost declarată aria naturală protejată
Lista speciilor de reptile și amfibieni care fac obiectul de protecție al ariei naturale protejate

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior:
 Vidra (Lutra lutra). Cod Natura 2000: 1355; Habitat. Specia are nevoie de habitate mozaicate,

de regulă din lungul cursurilor de ape, zone umede cu maluri cu pietriș sau stânci/bolovani și vegetaţie
bogată ce prezintă un potențial trofic ridicat. Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare
la nivelul zonelor umede, bogate în peşte, cu vegetaţie bogată. Aceste habitate sunt prezente pe toată
suprafața sitului de-a lungul râului Siret, dar şi a afluenţilor principali sau a unor zone umede proximale
(Balta Tălăbasca). Distribuţie. Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul
zonelor umede, bogate în peşte, cu vegetaţie bogată. Aceste habitate sunt prezente pe toată suprafața
sitului de-a lungul râului Siret, dar şi a afluenţilor principali sau a unor zone umede proximale (Balta



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 115

Tălăbasca, etc.). Tip de populaţie: S - Populație permanentă, sedentară/rezidentă; Mărime populaţie:
30-50 indivizi. Relevanţa sitului pentru specie. În formularul standard Natura 2000 populaţia speciei
este  notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă
faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.
Specia nu a fost identificată în perimetrul studiat. Impact estimat: Nu anticipăm un impact semnificativ
asupra populatiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuția speciei Lutra lutra

 Popândău comun (Spermophilus citellus); Cod Natura 2000: 1335; Habitat. Specie tipică
zonei de stepă şi silvostepă. Intâlnită pe ogoare, islazuri, şanturi, diguri, marginea drumurilor,
nedepăşind altitudinea de 300m. Distribuţie. Trăieşte exclusiv în zone cu soluri bine drenate, acoperite
cu plante ierboase scurte (stepă, păşuni), pe izlazurile din zonele de stepă, câmpii şi dealuri. Tip de
populaţie:    S - Populație permanentă, sedentară/rezidentă. Mărime populaţie: 100 – 300 indivizi.
Relevanţa sitului pentru specie. În formularul standard Natura 2000 populaţia speciei nu are calificativ.
Specia nu a fost identificată în perimetrul studiat. Impact estimat: Nu anticipăm un impact semnificativ
asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuția speciei Spermophilus citellus la nivelul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior

 Broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis). Cod Natura 2000: 1220; Habitat. Trăieşte în ape
dulci, lin curgătoare şi stătătoare, mai ales iazuri, lacuri, cu malurile acoperite de vegetaţie. Distributie.
Este comună în aproape toată Europa (cu excepţia Scandinaviei şi Arhipelagului Britanic). In unele părţi
ale Europei populaţiile iniţiale au dispărut, însă specia a fost reintrodusă. Relevanţa sitului pentru
specie. În formularul standard Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul
că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional
(nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună. Specia nu a fost identificată în
perimetrul studiat. Tip de populaţie: S - Populație permanentă, sedentară/rezidentă; Mărime populaţie:
100-150 indivizi. Impact estimat: Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare
a realizării investiţiei planului.

Distribuția speciei Emys orbicularis la nivelul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior

Amplasament Plan

Amplasament Plan
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 Triton cu creastă (Triturus cristatus). Cod Natura 2000: 1166; Habitat. Este o specie
predominat acvatică, preferând ape stagnante mari, cu vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în
bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). Distributie. Este întâlnit la altitudini cuprinse între
100-1000 m. Este răspândit în mare parte din Europa, din nordul Franţei şi Marea Britanie până în
munţii Urali. În România este întâlnit  aproape pretutindeni. Lipseşte din Dobrogea şi lunca Dunării,
unde este înlocuit de Triturus dobrogicus. Relevanţa sitului pentru specie. În formularul standard Natura
2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie
cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare
de conservare bună. Specia nu a fost identificată în  perimetrul studiat. Tip de populaţie: S - Populație
permanentă, sedentară/rezidentă; Mărime populaţie: 1000 indivizi. Impact estimat: Nu anticipăm un
impact semnificativ asupra populaţiei speciei urmare a realizării planului.

Distribuția speciei Triturus cristatus la nivelul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior

 Buhai de baltă cu burta roşie (Bombina bombina). Cod Natura 2000: 1188; Habitat. Specie
nepretenţioasă, populează ochiurile de apă permanente sau temporare, ajungând în regiunea deluroasă
până la altitudini de 400 m. Preferă bălţile temporare. Distributie. În România este răspândită în Câmpia
Română, Dobrogea, Delta Dunării, Podişul Transilvaniei, Crişana şi Podişul Moldovei. Relevanţa
sitului pentru specie. În formularul standard Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce
semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel
naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună. Tip de populaţie: S -
Populație permanentă, sedentară/rezidentă; Mărime populaţie: 100000 indivizi. Specia nu a fost
identificată în perimetrul studiat. Impact estimat: Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populaţiei
speciei urmare a realizării planului.

Amplasament Plan
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Distribuția speciei Bombina bombina la nivelul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
 Erannis ankeraria; Cod Natura 2000: 4033; specie neidentificată.
 Cerambix cerdo: Cod Natura 2000: 1088; Tip de populaţie: S - Populație permanentă,

sedentară/rezidentă; Mărime populaţie: S 30-70 indivizi; Nu a fost identificată în zona studiată.
 Rădaşca (Lucanus cervus). Cod Natura 2000: 1083. Habitat. Pădurile bătrâne de stejar sau

gorun. Distributie. Europa şi Asia exceptând nordul insulelor britanice şi al ţărilor nordice. Specia
comună în România, se întâlneşte în toate zonele cu păduri de stejar sau gorun. Relevanţa sitului pentru
specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la
nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la
nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună. Tip de populaţie: S - Populație permanentă,
sedentară/rezidentă; Mărime populaţie: 100-500 indivizi; Specia nu a fost identificată în perimetrul
studiat. Impact estimat: Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populatiei speciei urmare a
realizarii planului.

 Vertigo angustior. Cod Natura 2000: Habitat. Specie higrofilă, aproape palustră; trăieşte în
locuri umede, sub pietre, printre muşchi, sub buşteni, la marginea apelor sub detritus, în câmpiile umede
şi mlăştinoase, printre crăpăturile arborilor bătrâni, etc. In România este o specie de câmpie, dar poate
ajunge până la altitudini de 1000m. Distributie. Este o specie europeană, cu areal din Irlanda până la
Marea Caspică, identificată  şi în Turcia, Iran. In Europa  întâlnită mai cu seamă în partea centrală şi de
est. Statutul speciei în România este necunoscut, posibil vulnerabilă din cauza reducerii şi degradării
habitatelor specifice (zone umede). Relevanţa sitului pentru specie. În formularul standard Natura 2000
populaţia speciei este notată cu D nesemnificativă. Specia nu a fost identificată în perimetrul studiat.
Impact estimat: Nu anticipăm un impact semnificativ asupra populatiei speciei urmare a realizării
planului.

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Nu este cazul. planul
de modernizare a Plotului SPP57 se va implementa pe terenuri agricole din extravilanul comunelor
Piscu şi Tudor Vladimirescu.

Amplasament Plan
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Situl ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior e potenţial dependent de calitatea corpului de apă
subterană ROSI03 Lunca Siretului şi a afluenţilor săi.

c. Situl de importanţă comunitară Pădurea Torceşti ROSCI0178
1. Desemnarea sitului: Situl de importanță comunitară ROSCI0178 Pădurea Torcești, instituit

prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integranta a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în Romania, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul desemnării sitului ROSCI0178 Pădurea Torcești, este cel de protecție și conservare a
habitatelor naturale și speciilor de interes național și comunitar sau importante sub aspect floristic și
faunistic.

2. Coordonatele sitului
Longitudine: 27.0070916; Latitudine: 45.0140805
Suprafaţa sitului: 132,10 ha
Regiune administrativă: Sud-Est;
Regiune biogeografică: stepică (100%)

Situl de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torceşti nu se suprapune cu alte situri
Natura 2000 sau rezervaţii naturale. Pădurea înglobează un habitat de interes comunitar 91F0 - Păduri
ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris), reprezentând circa 95,63 % din suprafaţă totală a ariei naturale
protejate.

3.Informaţii ecologice
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte:

Tipuri de habitate Evaluare

Cod PF NP
Acoperire

(ha)

Peşteri

(nr)

Calitate
date

AIBICID AIBIC

Rep. Supr. rel.
Stats

consev.
Eval.

globală

91F0 114 Bună A C B B

91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din
lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

4. Descrierea sitului
4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod Clase de habitate Acoperire (%)

N12 Culturi (teren agricol) 4,27

N16 Păduri de foioase 95,63

Total acoperire 99,90

4.2. Alte caracteristici ale sitului:
Situl este localizat în lunca veche a Bârladului la o altitudine de 20-35m, pe depozite aluviale.

Situl este compus din subparcelele silvice 19 la 25 din unitatea de productie II Torceşti, Ocolul Silvic
Tecuci, Direcţia Silvică Galaţi. In marea majoritate situl prezintă un grad de închidere al
coronamentului de 70-80%. Ca urmare, speciile de graminee sunt slab reprezentate şi în consecinţă solul
nu este înţelenit. O suprafaţă de 14.4 ha (conform amenajamentului silvic - subparcelele silvice 19 C, Z;



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 120

20 B; 22 A, B, E; 23 B, C, D, E; 24 B; 25 B) nu este acoperită de habitatul 91F0 şi reprezintă vegetaţie
forestiera fără cod Natura 2000.

4.3. Calitate şi importanţă:
Se remarca structura naturală foarte bine conservată reprezentată prin: diversitatea speciilor

arborescente edificatoare pentru habitat (pe langa stejarul pedunculat, Q. robur, apar doua specii de
frasini indigeni: F. angustifolia şi sporadic F. pallisiae; trei specii de ulmi indigeni: U. procera, U. minor
şi mai rar Ulmus laevis,); prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru
habitat (stejar, frasini şi ulmi). In portiunile depresionare (foste brate inundabile din vechea albie a
Barladului) apar insule de plop alb (Populus alba) ş cenusiu (Populus x canescens). Exista portiuni unde
subarboretul este foarte bine dezvoltat asigurand o buna protectie a solului. Speciile principale de
subarboret sunt reprezentate de paducel (Crataegus monogyna), sanger (Cornus sanguinea), lemn
cainesc (Ligustrum vulgare), maces (Rosa canina), salba moale (Euonymus europaeus), alun (Corylus
avellana), socul negru (Sambucus nigra), curpenul de padure (Clematis vitalba) şi izolat spinul cerbului
(Rhamnus catharticus). Pe langa forma tipica de stejar pedunculat (Q. robur) s-a remarcat prezenta
sporadica a formei „perrobusta” (cupe mari cu peretele gros şi solzi bombati). In anumite portiuni exista
un al doilea etaj de arbori consituit din jugastru (Acer campestre), artar tatarasc (Acer tataricum), ulmi şi
frasini. De asemenea apar exemplare rare de carpen (Carpinus betulus) şi tei argintiu (Tilia tomentosa).
In parcela 20 apare un ochi de mlastina de cca. 3000 mp cu vegetatie specifica. ·Plante din Lista Roie
European: Fritillaria orientalisPlante din Lista Roie Naional: Allium guttatum, Cephalanthera rubra,
Dianthus capitatus, Dianthus guttatus, Dianthus kladovanus, Delphinium fissum, Dictamnus albus ssp.
albus, Epipactis helleborine, Frittilaria tenella, Galanthus elwesii, Leucojum aestivum, Neottia nidus-
avis, Orchis morio, Platanthera bifolia, Serratula wolffii.

4.4. Vulnerabilitate:
Regularizarea şi îndiguirea cursului râului Bârlad au modificat regimul pedo-hidric al zonei. Ca

urmare în prezent perioadele cu exces de umiditate în sol se întâlnesc doar primavara (topirea zăpezilor
şi ploi abundente) sau în cazul inundaţiilor provocate de cursul vechi al râului. Această modificare a
regimului hidric ar putea influenţa negativ vitalitatea frasinilor ca specii specii mezofile - mezohigrofile.
Existenţa salcâmului plantat (chiar daca apare pe suprafaţă restransă) poate duce la pătrunderea acestei
specii în habitat, ameninţând astfel structura habitatului. Aceasta cauză potenţială poate fi înlăturată
printr-o gospodărire corespunzatoare.

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului sunt prezentate în tabelul
următor:

Impacte negative Impacte pozitive

Intens Cod
Ameninţări
şi presiuni

Poluare

(Cod)

In sit/ în
afară Intens Cod .

Activităţi
management

Poluare
In sit/ în

afară

- - - - - H B Silvicultura N O

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului sunt prezentate în
tabelul următor

Impacte negative Impacte pozitive

Intens Cod
Ameninţări
şi presiuni

Poluare

(Cod)

In sit/ în
afară

Intens Cod .
Activităţi

management
Poluare

In sit/ în
afară

M
J

02.05.02

Modificarea
structurii

cirsurilor de
apă

N O - - - - -
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cintinentale

5. Plan de management

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1056/2016 privind aprobarea Planului de
management și a Regulamentului sitului ROSCI0178 Pădurea Torcești a fost publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 841 din 24.10.2016.

Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii, cu cele de
dezvoltare socio-economică prin utilizarea durabilă a resurselor, cu respectarea trăsăturilor şi
activităţilor tradiţionale, culturale și spirituale ale comunităţilor locale. Necesitatea elaborării Planului
de management rezultă din Convenţia de Custodie nr. 0183 din 14.07.2010 şi prelungită cu act adițional
în iulie 2015 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi Galaţi. Planul de management va sta la baza activităţii custodelui sitului de
importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torceşti și se constituie ca un document de referinţă pentru
planificarea tuturor activităţilor legate de aria naturală protejată.

6.Descrierea ecosistemelor şi prezentarea speciilor şi tipurilor de habitate specifice
Flora şi comunităţile de plante. Menţiuni asupra florei existente în Pădurea Torceşti au fost

realizate de Oprea, 1998, Completări la flora şi vegetaţia Câmpiei Tecuciului Judeţul Galaţi, Oprea,
1998, lucrare care citează prezenţa a peste 120 specii de plante caracteristice habitatelor forestiere, din
care câteva specii foarte rare în flora Moldovei. Comunităţile de plante identificate în interiorul sitului
de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torceştisunt specifice arealului de silvostepă,
constituindu-se din câteva asociaţii specifice arealelor silvice. Se remarcă în cadrul ariei structura
naturală foarte bine conservată reprezentată prin: diversitatea speciilor arborescente edificatoare pentru
habitat, pe lângă stejarul pedunculat Quercus robur, apare o specie frasin indigenă Fraxinus pallisiae,
specii de ulmi indigeni Ulmus minor şi mai rar Ulmus laevis; prezenţa regenerării naturale a speciilor
arborescente edificatoare pentru habitat stejar, frasini și ulmi. În porțiunile depresionare, foste braţe
inundabile din vechea albie a Bârladului, apar insule de plop alb - Populus alba şi cenușiu Populus
canescens. Există porțiuni unde subarboretul este foarte bine dezvoltat asigurând o bună protecție a
solului.

Speciile principale de subarboret sunt reprezentate de păducel - Crataegus monogyna, sânger -
Cornus sanguinea, lemn câinesc - Ligustrum vulgare, măceș - Rosa canina, salba moale - Euonymus
europaeus, alun - Corylus avellana, socul negru - Sambucus nigra, curpenul de pădure - Clematis vitalba
şi izolat spinul cerbului - Rhamnus catharticus. Pe lângă forma tipică de stejar pedunculat Quercus
robur, în anumite porțiuni există un al doilea etaj de arbori constituit din jugastru - Acer campestre, arțar
tătărăsc - Acer tataricum, ulmi și frasini.

De asemenea, apar exemplare rare de carpen - Carpinus betulus și tei argintiu - Tilia tomentosa.
În parcela 225A ca urmare a acumularilor de apă pe cursul vechi al Bârladului în zona fostei Mori
Torceşti s-a format un ochi de mlaștină de circa 3000 m2 cu vegetație specifică apelor sedentare,
înmlăştinate, bogate în substanţe organice. La suprafaţă sunt observate specii plutitoare ca Lemna minor
şi Utricularia vulgaris ce se dezvoltă în stratul submers. Suplimentar în zonele de margini se întâlnesc
specii ale alianţei Phragmiti-Magnocaricetea: Typha angustifolia, Lythrum salicaria, Carex vulpina,
Phragmites australis, Alisma plantagoaquatica, Salix cinerea, Calamagrostis canescens. În cadrul sitului
de interes comunitar ROSCI0178 Pădurea Torcești, a fost semnalată o plantă din Lista Roşie
Europeană: laleaua pestriţă - Fritillaria orientalis.

Pe lângă aceasta, au fost identificate specii de floră din Lista Roşie a Plantelor Superioare din
România Olteanu M. și colaboratorii, 1994, precum: usturoi sălbatic - Allium guttatum, căpşunică -
Cephalanthera rubra, specii de garofiţe: Dianthus capitatus, Dianthus guttatus, Dianthus kladovanus,
nemtişor - Delphinium fissum, frăsinel Dictamnus albus ssp. albus, mlăştiniţa - Epipactis helleborine,
lalea - Frittilaria tenella, ghiocel - Galanthus elwesii, ghiocel de baltă - Leucojum aestivum, trânji -
Neottia nidus-avis, untul vacii - Orchis morio, stupiniţă - Platanthera bifolia și joldeală - Serratula
wolffii.

În urma monitorizării sitului de interes comunitar, pentru situl de importanţă comunitară
ROSIC0178 Pădurea Torceşti, s-au identificat trei asociaţii vegetale, ele fiind reprezentate prin:
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a. Asociaţia Ulmeto minoris - Fraxinetum pallisae, Borza 1966, Sanda 1970; Aceasta asociaţie a
fost identificată de Al. Borza, pentru prima dată în Câmpia Română, în timpul său de căutări în
vegetaţie forestieră la sud de București. Mai târziu, V. Sanda, schimbă numele de această asociere ca.
Ulmeto-Fraxinetum pallisae, ca urmare a cercetărilor din pădurile Frasinu și Spătaru din județul Buzău.
Această asociere vegetală este instalată în aceste numeroase microdepresiuni de-al lungul râului Bârlad
inclusiv şi în pădurea Torcești. Stratul arboricol este dominat de frasin pufos - Fraxinus pallisae şi
Ulmus minor, având un grad maxim de acoperire; în afară de aceste două specii, alte specii prezente
sunt: Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Ulmus minor și Acer tataricum. Stratele arbustiv şi erbaceu
au o acoperire medie de 10 - 15%, mai frecvente fiind speciile: Rubus caesius, Pyrus pyraster,
Convallaria majalis, Ranunculus ficaria, Galium rubioides, Galium aparine, Crataegus monogyna,
Alliaria petiolata, Sium latifolium, Lysimachia nummularia, Serratula tinctoria, Stachys officinalis,
Potentilla recta, Stellaria media şi alte asemenea.

b.Asociaţia Fraxino pallisae - Quercetum pedunculiflorae Oprea A.,1997; S-au identificat unele
fitocenoze ale acestei asociații vegetale pe suprafeţe mari. Asociaţia este instalată pe soluri bine drenate,
inundate primăvara dar bine drenate/uscate vara, dar umed-uscată în timpul verii. Solurile sunt
următoarele: cernoziomurile freaticeumed, umed freatice cernoziomurile carbogazoase, cernoziomurile
chimizate umed freatice, soluri aluvionare şi aluvionare gleic, pe substrat de nisip sau cleios. Asociaţia
se caracterizează prin predominarea speciilor caracteristice alianţei Alnion incanae și clasei Querco –
Fagetea, la care se adaugă și un grup important de specii din clasa Quercetea pubescentis. Stratul
arborescent este dominat de Fraxinus pallisae, F. angustifolia şi Quercus pedunculiflora, care se află în
diverse raporturi de co-dominanţă, la care se mai asociază Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, U. procera,
Cerasus avium, Acer campestre, Quercus robur și alte asemenea. Stratul arbustiv are o alcătuire
variabilă, în care sunt frecvente speciile Viburnum opulus, Sambucus nigra, Acer tataricum, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa şi alte
asemenea.

Stratul erbaceu are o acoperire medie de 20 - 30%, în care se remarcă speciile: Circaea
lutetiana, Rubus caesius, Glechoma hederacea, Brachypodium sylvaticum, Convallaria majalis, Geum
urbanum, Poa nemoralis, Asparagus tenuifolius, Galium rubioides, G. aparine, Viola alba, Alliaria
petiolata, Carex spicata, Hypericum hirsutum și alte asemenea.

c. Asociaţia Pruno spinosae - Crataegetum Soó 1927, Hueck 1931; Tufărişurile de Crataegus
monogyna cu Prunus spinosa au fost localizate cu precădere în poienile din păduri, ca o bandă de lăţimi
diferite, la limita dintre acestea şi pădure sau la marginea pădurii. Speciile caracteristice și dominante
ale acestei asociații, Prunus spinosa şi Crataegus monogyna, acoperă în medie până la 50% la 60%, pe
suprafețe între 500 m2 la 1000 m2 . Stratul de erbacee este relativ bine dezvoltat datorită migrației de
diferite specii, din cadrul altor asociaţii vegetale. Printre aceste specii, cele două sunt mai frecvente:
Ballota nigra, Galium aparine, Poa angustifolia, Elymus repens ssp. repens, Calamagrostis epigejos.
Această asociaţie are o importanţă economică datorită rolului de pionierat în succesiunea de vegetaţie
faţă de instalarea pădurilor, în plus se instalează pe pante destul de reduse, fitocenozele având un rol
stabilizator şi împotriva eroziunii solului. Habitatul natural de interes comunitar 91F0 Păduri ripariene
mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor
râuri (Ulmenion minoris), a fost evidenţiat pe o suprafaţă de aproximativ 121,00 hectare, reprezentând
aproximativ 93,07% din suprafaţa sitului Natura 2000, el suprapunându-se peste unităţile amenajistice
219A, 220A, B, 221, 222C, D, E, F, 223, 224A, B, 225B, 23A, B.

Ca și specii dominante, în cadrul sitului de interes comunitar ROSCI0178 Pădurea Torceşti, s -
au remarcat în mod deosebit specii de Quercus, Fraxinus, Acer. Pe malul fostului curs a râului Bârlad,
domină specii de Populus.

În ceea ce priveşte descrierea speciilor dominante în cadrul unităţilor amenajistice, precum și
caracteristicile acestora, ele sunt prezente mai jos după cum urmează:

a. Unitatea amenajistică 219B - are o suprafaţă de aproximativ 0,7 hectare, fiind situată în
partea de sud-vest a sitului de interes comunitar. Această unitate este încadrată în categoria A codru
regulat ca și subunitate de producţie, făcând parte din grupa a II-a Vegetaţie forestieră cu funcţii de
producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 219B este încadrată în subgrupa 2.1B Păduri destinate să
producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al tipului staţiunii
unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau. Această parcelă este
dominată în proporţie de aproximativ 100% de specii de Fraxinus. Subarboretul este reprezentat de
specii precum Rosa canina, Crataegus monogyna, Cornus mas, având un grad de acoperire de 0,8%;
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b. Unitatea amenajistică 219C - are o suprafaţă de aproximativ 0,2 hectare, fiind situată în
partea de vest a sitului de interes comunitar. Această unitate face parte din grupa a II-a Vegetaţie
forestieră cu funcţii de producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 219C este încadrată în subgrupa
2.1B Păduri destinate să producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de
vedere al tipului staţiunii unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de
şleau. Această parcelă urmează a se împăduri, ajungându-se la compoziţia ţel propusă prin
amenajamentul silvic, respectiv 60% specii de Quercus, 30% specii de Fraxinus și 10% diverse tari.

c. Unitatea amenajistică 219D - are o suprafaţă de aproximativ 0,5 hectare, fiind situată în
partea de sud-vest a sitului de interes comunitar. Această unitate face parte din grupa a II-a Vegetaţie
forestieră cu funcţii de producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 219D este încadrată în subgrupa
2.1B Păduri destinate să producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de
vedere al tipului staţiunii unitate amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de
şleau. Această parcelă urmează a se împăduri, ajungându-se la compoziţia ţel propusă prin
amenajamentul silvic, respectiv 60% specii de Quercus, 30% specii de Fraxinus și 10% diverse tari.

d. Unitatea amenajistică 220C - are o suprafaţă de aproximativ 0,3 hectare, fiind situată în
partea central vestică a sitului de interes comunitar. Această unitate face parte din grupa a II-a Vegetaţie
forestieră cu funcţii de producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 220C este încadrată în subgrupa
2.1B Păduri destinate să producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de
vedere al tipului staţiunii unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de
şleau. Această parcelă este o poiană, urmând a se împăduri, ajungându-se la compoziţia ţel propusă prin
amenajamentul silvic, respectiv 90% specii de Acer și 10% diverse tari;

e. Unitatea amenajistică 222A - are o suprafaţă de aproximativ 0,7 hectare, fiind situată în
partea de sud-est a sitului de interes comunitar. Această unitate este încadrată în categoria A codru
regulat ca și subunitate de producţie, făcând parte din grupa a II -a Vegetaţie forestieră cu funcţii de
producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 222A este încadrată în subgrupa 2.1B Păduri destinate să
producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al tipului staţiunii
unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau. Această parcelă este
dominată în proporţie de aproximativ 90% de specii de Fraxinus și 10% diverse tari.

f. Unitatea amenajistică 222B are o suprafaţă de aproximativ 2,0 hectare, fiind situată în partea
de sud-est a sitului de interes comunitar. Această unitate este încadrată în categoria A codru regulat ca și
subunitate de producţie, făcând parte din grupa a II-a Vegetaţie forestieră cu funcţii de producţie şi
protecţie. Unitatea amenajistică 22B este încadrată în subgrupa 2.1B Păduri destinate să producă lemn
de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al tipului staţiunii unitatea
amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau. Această parcelă este dominată
în proporţie 100% de specii de Juglans.

g. Unitatea amenajistică 23C - are o suprafaţă de aproximativ 2,5 hectare, fiind situată în partea
de est a sitului de interes comunitar. Această unitate este încadrată în categoria A codru regulat ca și
subunitate de producţie, făcând parte din grupa a II-a Vegetaţie forestieră cu funcţii de producţie şi
protecţie. Unitatea amenajistică 23C este încadrată în subgrupa 2.1B Păduri destinate să producă lemn
de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al tipului staţiunii unitatea
amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau. Această parcelă este dominată
în proporţie de aproximativ 50% de specii de Juglans nigra şi 50% specii de Juglans regi;

h. Unitatea amenajistică 23D - are o suprafaţă de aproximativ 1,1 hectare, fiind situată în partea
de est a sitului de interes comunitar. Această unitate este încadrată în categoria Q crâng simplu
salcâmete ca şi subunitate de producţie, făcând parte din grupa a II-a Vegetaţie forestieră cu funcţii de
producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 23D este încadrată în subgrupa 2.1B Păduri destinate să
producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al tipului staţiunii
unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau. Această parcelă este
dominată în proporţie de aproximativ 100% de specii de Robinia;

i. Unitatea amenajistică 23E - are o suprafaţă de aproximativ 0,55 hectare, fiind situată în
partea de est a sitului de interes comunitar. Această unitate este încadrată în categoria Q crâng simplu
salcâmete ca şi subunitate de producţie, făcând parte din grupa a II-a Vegetaţie forestieră cu funcţii de
producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 23E este încadrată în subgrupa 2.1B Păduri destinate să
producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al tipului staţiunii
unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau. Această parcelă este
dominată în proporţie de aproximativ 100% de specii de Robinia;
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j. Unitatea amenajistică 23F - are o suprafaţă de aproximativ 0,45 hectare, fiind situată în
partea de est a sitului de interes comunitar. Această unitate face parte din grupa a II- 27 a Vegetaţie
forestieră cu funcţii de producţie şi protecţie. Unitatea amenajistică 23F este încadrată în subgrupa 2.1B
Păduri destinate să producă lemn de cherestea conform amenajamentului silvic. Din punct de vedere al
tipului staţiunii unitatea amenajistică analizată are codul 8512 Câmpie forestieră, luncă de şleau.
Această parcelă este o poiană, urmând a se împăduri, ajungându-se la compoziţia ţel propusă prin
amenajamentul silvic, respectiv 60% specii de Quercus, 30% specii de Fraxinus și 10% diverse tari. În
ceea ce privește tipurile de ecosisteme întâlnite în sit sau în apropierea acestuia sunt prezentate în Planul
de management (Anexa 12), fiind distribuite astfel:

- în interiorul sitului ecosistem forestier 100%;
- în partea de sud, sud-vest ecosistem forestier;
- în partea de nord-vest, nord-est ecosistem acvatic reprezentat de râul Bârlad;
- în partea de sud-est întâlnim ecosistem agricol.

Specii de floră şi faună pentru care a fost declarat situl :
În cadrul sitului ROSCI0178 Pădurea Torcești nu au fost identificate specii de interes comunitar

care să facă obiectul conservării.

Plante superioare din cadrul sitului de interes comunitar ROSCI0178 Pădurea Torcești
 Fritillaria orientalis (Lalea pestriţă) - Specie rară, evidenţiată cu precădere în cadrul

luminişurilor din habitatul 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris).

 Allium guttatum (Usturoi sălbatic) - Specie rară, evidenţiată cu precădere în cadrul
luminişurilor din cadrul sitului de interes comunitar ROSCI0178 Pădurea Torcești.

 Dianthus capitatus (Garofiţă) - Specie perenă, având o înălţime de 30 – 70 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile VI – VIII. Specie rară.

 Dianthus guttatus (Garofiţă) - Specie perenă, având o înălţime de 20 – 45 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile VI – VII. Specie rară.

 Dianthus kladovanus (Garofiţă) - Specie perenă, având o înălţime de 20 – 45 cm, cu perioadă
de înflorire evidenţiată în lunile VI – VII. Specie rară.

Delphinium fissum (Nemţişor) - Specie perenă, având o înălţime de 150 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile VI – VII. Specie rară.

 Dictamnus albus ssp. albus (Frăsinel) - Specie perenă, având o înălţime de 40 - 80 cm, cu
perioadă de înflorire evidenţiată în lunile V – VII. Specie comună.

 Epipactis helleborine (Mlăştiniţă) - Specie rară, evidenţiată în zona limitrofă cursului vechi al
râului Bârlad la limita estica a sitului de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torcești.

 Galanthus elwesii (Ghiocel) - Specie perenă, având o înălţime de 10 - 30 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile II –III. Specie comună semnalată primăvara după topirea zăpezilor.

 Leucojum aestivum (Ghiocel de baltă) - Specie perenă, având o înălţime de 30 - 60 cm, cu
perioadă de înflorire evidenţiată în lunile V –VI. Specie rară semnalată în zona ochiului de mlaştină din
interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torcești.

 Neottia nidus-avis (Trânji) - Specie perenă, având o înălţime de 20 - 40 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile V –VIII. Specie rară semnalată în interiorul sitului de importanţă
comunitară ROSCI0178 Pădurea Torcești.

 Orchis morio (Untul vacii) - Specie perenă, având o înălţime de 8 - 30 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile IV –V. Specie rară semnalată cu precădere în luminişurile din interiorul
sitului de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torcești, precum și în marginile acestuia.

 Platanthera bifolia (Stupiniţă) - Specie perenă, având o înălţime de 20 - 40 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile V –VII. Specie rară semnalată cu precădere în luminişurile din interiorul
sitului de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torcești, precum și în marginile acestuia.

 Serratula wolffii (Joldeală) - Specie perenă, având o înălţime de 80 - 150 cm, cu perioadă de
înflorire evidenţiată în lunile VIII – IX. Specie foarte rară.

Pentru speciile Cephalanthera rubra și Frittilaria telenella nu s-a confirmat prezența acestora în
cadrul sitului, dar există premisele prezenței ca urmare a menționării acestora în formularul standard
Natura 2000.
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Obiective turistice
Situl ROSCI0178 Pădurea Torceşti, până în prezent, nu a intrat în circuitul turistic sau de

recreere al judeţului Galaţi. Până în prezent, s-a considerat a fi mai mult o arie naturală cu potențial
științific conservativ, nefăcându-se promovarea ei în scop turistic. Infrastructura turistică lipseşte,
nefiind amplasate panouri informative care să prezinte şi să indice un traseu către sit.

Situl de interes comunitar prin patrimoniul său natural poate constitui într-o bază solidă pentru
cercetări ale studenţilor şi doctoranzilor din cadrul unor universități atât la nivel naţional cât și
internaţional

Harta distribuţiei habitatelor (Anexa 14 la Planul de management)
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Harta ecosistemelor ROSCI0178 Pădurea Torceşti (Anexa 12 la Plan management)

d) se va preciza dacă planul  propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Implementarea planului propus:
- nu va determina modificări ȋn distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciilor;
- nu va avea efect asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar deoarece nu există pe
amplasamentul planului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de
interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea planului;
- nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migraţie;
- nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate ROSPA0071/ROSCI0162 Lunca Siretului
Inferior, ROSCI0178 Pădurea Torceşti, prin emisii în aer, devierea cursului râului Siret, respectiv
Bârlad, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau
lumină, poluare atmosferică;
- nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră
în compoziţia unui habitat de interes comunitar;
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- prin respectarea condiţiilor impuse privind protecţia biodiversităţii, planul  nu este susceptibil a avea
un impact negativ semnificativ asupra ROSPA0071/ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, ROSCI0178
Pădurea Torceşti datorită faptului că nu este afectată integritatea ariei protejate, nu se reduce suprafaţa
habitatelor şi a numărului de exemplare de specii de interes comunitar;
- realizarea planului nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu are impact negativ
asupra factorilor care determina menţinerea stării favorabile de conservare a ariei protejate, nu produce
modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi funcţia ariei naturale protejate.

Planul  propus, prin obiectivele sale nu afectează habitatele de interes comunitar.
Implementarea planului propus nu va afecta relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin
integritatea ariilor naturale protejate. Planul nu va determina modificări la nivelul ariei naturale protejate
ROSPA0071/ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, ROSCI0178 Pădurea Torceşti care să se
concretizeze ȋn alterarea relaţiilor funcţionale care creează şi menţin integritatea acestora.

In concluzie, realizarea planului nu afectează integritatea ariilor naturale protejate deoarece:
- nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;
- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;
- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes comunitar;
- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a

sitului de interes comunitar;
- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc

structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar;
Arii naturale protejate aflate în vecinătatea ROSPA0071/ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior;

ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi; Rezervaţia Naturală Dunele de nisip de la Hanu
Conachi situată pe teritoriul comunei Fundenii Noi, judeţul Galaţi.

e) se va estima impactul potențial al planului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală
protejată de interes comunitar;

PUG Umbrăreşti va avea un impact nesemnificativ asupra mediului ȋnconjurător din
următoarele considerente:
 planul  nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de
suprafaţă, activităţile extractive de suprafaţă, defrişare, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor).
 planul  garantează ȋndeplinirea condiţiilor de protecţie a aerului, apei, solului, inclusiv măsurile
privind minimizarea generării deşeurilor şi gestionarea corespunzătoare a acestora.
 nu există pe amplasamentul planului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii
sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea planului.
 planul  nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migraţie.
 planul  nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate ROSPA0071 /ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior , ROSCI0178 Pădurea Torceşti prin emisii în aer, devierea cursului rȃului Siret,
extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină,
poluare atmosferică;
 Terenul intravilan a crescut de la  1004,80 ha la 1069,35ha , preponderent rămânând terenul agricol
din intravilan și cel pentru funcțiunea de locuire,  cu funcțiunile complementare acesteia.
 Planul Urbanistic General al comunei Umbrărești  pune în evidenţă măsurile ce trebuiesc urmate
pentru dezvoltarea dinamicii rurale într-un cadru  economic şi demografic sustenabil, gestionând
resursele  naturale ale solului şi conservând/ protejând mediul, pentru ameliorarea calităţii vieţii.
 Planul Urbanistic General prezent asigură din punct de vedere urbanistic instrumentul tehnic de
gestionare a teritoriului administrativ al comunei Umbrărești  de către organele administraţiei locale pe
o perioadăa de minim 5 ani – maxim 10 ani.
 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în P.U.G. vor fi necesare etape de proiectare ulterioare ,
vizând zone mai întinse sau mai restrânse din comuna, respectiv planuri urbanistice zonale, precum şi
planuri urbanistice de detaliu pentru amplasamentele unor investiţii concrete.
 Sarcina permanentă a organelor administraţiei publice locale este aceea de a urmări respectarea
prevederilor acestor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, intervenind pentru alocarea
de fonduri bugetare necesare dezvoltării comunei şi încurajând totodata iniţiativa particulară spre
folosul public.
 Planul Urbanistic General avizat şi aprobat, însotit şi de Regulamnetul Local de Urbanism aferent, va
fi folosit ca un instrument tehnic şi juridic în activitatea Primăriei Comunei Umbrărești.
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Amplasamentul planului propus:
 nu va ocupa suprafeţe destinate locuirii, instituţiilor publice şi serviciilor, echipare tehnico-

edilitară, spaţii verzi în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, a cărei suprafaţă este de 37.479,5 ha. Impact 0 (impact neutru).

 nu va ocupa suprafeţe destinate locuirii, instituţiilor publice şi serviciilor, echipare tehnico-
edilitară, spaţii verzi în situl de importanţă comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, a
cărei suprafaţă este de 24.980,6 ha. Impact 0 (impact neutru).

 nu va ocupa suprafeţe destinate locuirii, instituţiilor publice şi serviciilor, echipare tehnico-
edilitară, spaţii verzi în situl de importanţă comunitară ROSCI0178 Pădurea Torceşti, a cărei
suprafaţă este de 132,10 ha. Impact 0 (impact neutru).

 Implementarea planului nu va determina modificări ale rutelor de migraţie sau ale zonelor utilizate
pentru odihnă de către speciile menţionate ȋn formularul standard Natura 2000 .
 Planul  propus nu are legătură cu aspectele relevante ale ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior,
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, respectiv ROSCI0178 Pădurea Torceşti intrȃnd doar prin zonare
sub incidenţa acestora. Nu are legătură cu managementul conservării ariei naturale protejate de interes
comunitar.
 Planul  nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice
care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.
 Planul  respectǎ limitele maxime admise de legislaţia de mediu ȋn vigoare pentru factorii de mediu:
- apă și sol:
 alimentarea cu apă se realizează printr-un branşament la conducta Dn 1000 mm de aducţiune a

apei din frontul subteran de captare Salcia - Lieşti este realizat punctul de racord situat în
dreptul puţului P30 din frontul de captare nr.1 Salcia - Lieşti;

 epurarea apelor uzate menajere în staţia de epurare amplasată în vestul localităţii Lieşti, situată
pe terasa inferioară a râurilor Siret şi Bârlad; stația este dimensionată pentru epurarea apelor
uzate menajere provenite din comunele Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Liești și Ivești (parțial),
receptorul fiind râul Siret.

- aer: nu sunt generate emisii în aer;
- zgomot: se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să
nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianți; toate sursele exterioare de zgomot vor respecta
prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de
echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- defrişări: planul  nu prevede tăieri de arbori;
- aşezări umane:
 planul promovează dezvoltarea durabilă, integrând strategiile economice și sociale ale

comunităţilor şi proprietarilor de terenuri cu principiile, practicile și acţiunile de protecţie şi
conservare a naturii în condiţiile respectării tradiţiilor şi culturii zonale şi regionale.

 deşi intravilanul creşte cu 64,55 ha, populaţia nu va fi afectata;
- biodiversitate: implementarea planului nu generează un impact semnificativ sau o pierdere totală a
unor suprafețe de habitate de interes comunitar și nu afectează în mod direct sau indirect zonele de
hrănire/ reproducere /migrație ale speciilor de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile
naturale protejate de interes comunitar ROSPA0071/ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, ROSCI0178
Pădurea Torceşti;
 Respectarea ȋncadrării ȋn valorile limită prevăzute ȋn Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
ȋnconjurător prin utilizarea de utilaje/mijloace de transport verificate din punct de vedere tehnic
conform normelor RAR.
 Necesitatea alinierii la cerinţele impuse de legislaţia ȋn vigoare privind protecţia mediului şi a muncii.

Implementarea planului :
- nu are impact asupra obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000 învecinate sau, cu care are
relaţii funcţionale, şi nici asupra celorlalte categorii de arii naturale protejate a căror suprafaţă se
suprapune parţial sau total, sau se învecinează cu ROSPA0071/ROSCI Lunca Siretului Inferior/
ROSCI0178 Pădurea Torceşti.
- nu va determina modificări ȋn distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciilor;
- nu va avea efect asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar deoarece nu există pe amplasament
şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi
afectate de desfǎșurarea activitǎƫii;
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- nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migraţie;
- nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape
care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin
zgomot sau lumină, poluare atmosferică;
- nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră
în compoziţia unui habitat de interes comunitar;
- prin respectarea condiţiilor impuse privind protecţia biodiversităţii, activitatea nu este susceptibilǎ de a
avea un impact negativ semnificativ asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior, ROSCI0178 Pădurea Torceşti, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, datorită faptului
că nu este afectată integritatea ariei protejate, nu se reduce suprafaţa habitatelor şi a numărului de
exemplare de specii de interes comunitar;
- desfǎșurarea activitǎƫilor nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu are impact
negativ asupra factorilor care determina menţinerea stării favorabile de conservare a ariei protejate, nu
produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi funcţia ariei naturale protejate.

Obiectivele planului:
 nu afectează habitatele de interes comunitar, nu afecteazǎ relaţiile structurale şi funcţionale care
creează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate;
 nu vor determina modificări la nivelul ariei naturale protejate ROSPA0071/ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior, ROSCI0178 Pădurea Torceşti care să se concretizeze ȋn alterarea relaţiilor funcţionale
care creează şi menţin integritatea acestora.

Titularul planului va respecta prevederile:
 art. 33, alin.1), din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, potrivit căruia pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi
subterane, prevăzute ȋn Anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar), cu excepţia speciilor de păsări, şi
care trăiesc, atȃt ȋn ariile naturale protejate, cȃt şi ȋn afara lor sunt interzise:
- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate ȋn mediul
lor natural, ȋn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- perturbarea intenţionată ȋn cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălelor din natură;
- deteriorarea şi sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor
plante ȋn habitatele lor naturale, ȋn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- deţinerea, transportul, vȃnzarea sau schimburile ȋn orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau
vȃnzare a exemplarelor luate din natură, ȋn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

 art.33, alin. 2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare:
- de a nu ucide și a captura intenƫionat, indiferent de metoda utilizatǎ;
- de a nu deteriora, distruge și/sau culege intenƫionat cuiburile și/sau ouǎle din naturǎ;
- de a nu culege ouǎle din naturǎ și de anu le pǎstra, chiar dacǎ sunt goale;
- de a nu perturba intenƫionat, ȋn special ȋn cursul perioadei de reproducere sau de maturizare;
- de a nu deƫine exemplare din speciile pentru care sunt interzise vȃnarea și capturarea;
- de a nu vinde, deƫine și/sau transporta ȋn scopul vȃnzǎrii și oferirii spre vȃnzare a acestora ȋn stare vie
ori moartǎ sau a oricǎror pǎrƫi ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat

Informaţii privind obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar
suprapuse planului, potrivit modificărilor intervenite asupra formularelor standard disponibile pe site-
ul Ministerului Mediului la adresa http://www.mmediu.ro/articol/natura- 2000/435;

Obiectivele de conservare care stau la baza declarării zonelor protejate şi implicit a
ROSPA0071 sunt:

• protecţia şi conservarea speciilor prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii
enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE;

• protecţia şi conservarea habitatelor favorabile pentru hrănire şi cuibărit prevăzute la articolul 4
din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare: nu este cazul.
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Concluzii
Obiectivele PUG Umbrăreşti nu se suprapun şi nu au impact asupra ariilor

naturale prorejate ROSPA0071/ ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior şi
ROSCI0178 Pădurea Torceşti.

5.Monumente istorice/zone cu potențial arheologic reperat și neclasat
Aşezarea eneolitică "Mahalaua Tămăşeni "– la marginea de est a satului
L.M.I./2015 poz.88 - GL-I-s-B-02996 Sat Umbrărești – comuna Umbrărești
Aria acestei aşezări deschise cuprinde aproximativ 16,00ha(intravila și

extravilan ) și se află în nord-estul satului Umbrărești, zonă denumită și Tămășeni,
după vechiul sat medieval. În anii 1960-1970, profesorul Ion T. Sion a efectuat mai
multe periegheze pe teritoriul comunei, identificând în acest areal o densitate mare de
materiale specifice culturii Gumelniţa, aspectul cultural Stoicani-Aldeni Profesorul Sion
a constatat că densitatea maximă a mărturiilor arheologice este concentrată pe două
proeminenţe de teren situate înspre malul stâng al Corozelului.

Fragmente ceramice şi unelte din piatră pot fi întâlnite de-a lungul acestui mal
de pârâu până aproape de terasa inferioară de est a Bârladului.

În acest areal au fost descoperite, prin cercetări de suprafaţă, numeroase
unelte din silex, (microlite-lame, străpungătoare, vârfuri, răzuitoare, percutoare), din
gresie (râşniţe şi frecătoare de mână) şi din piatră şlefuită (toporaşe de mână,
topoare-ciocan, dălţi), specifice neoliticului târziu. În aşezare abundă materialul
ceramic, atât de uz comun(confecţionate din pastă de calitate inferioară), cât şi
ceramică de bună calitate(din pastă fină, bine arsă) decorată sau pictată),
remarcându-se un repertoriu tipologic foarte variat. Alături de aceste mărturii a fost
descoperită şi plastică antropomorfă şi zoomorfă, fusaiole, material osteologic, precum
şi un ac de cupru.

Datorită întinderii şi bogatului material recoltat din această aşezare, aceasta a
fost inclusă în Lista Monumentelor Istorice din România, încă din anul 1992 devenind
un sit arheologic protejat .

Zone cu potențial arheologic reperat și neclasat în decursul timpului se află
pe întregul teritoriul administrativ al localității, acolo unde se găsesc peste11 movile de
pământ(tumuli) ce adăpostesc necropole din diverse etape de locuire .

Sat Umbrărești - Punctul „La Bucur”- zona Z2( identificată în planșa A0)
La nord-vest de fostul sat Tămășeni, în punctul „La Bucur” aflat pe malul stâng

al Corozelului, pe o suprafaţă de circa 1,00- 2,00 ha, a fost descoperit de profesorul I.
T. Sion, material geto-dacic din perioada secolelor V-I a. Chr. După tipologia ceramicii
descoperite, a fusaiolelor şi a obiectelor din metal, se poate spune că în acest
perimetru a existat o locuire din epoca fierului, adică în perioada de naştere şi
dezvoltare a civilizaţiei geto-dacice.

Zona Z3 are o întindere mai mare și cuprinde patru tumuli astfel:
Sat Umbrărești - Punctul “Pe Casadie"
Acest loc este situat la circa 800,00 m nord de satul Tamăşeni și  apare ca un

mic platou de formă dreptunghiulară acoperind o suprafaţă de 5,00ha. Aici au fost
găsite, fragmente ceramice specifice sfârşitului epocii bronzului (cultura Noua-
Coşlogeni), precum şi ceramică ce se încadrează în secolele IV-II a.Chr.. Toate
descoperirile s-au făcut cu prilejul lucrărilor agricole, constând din fragmente ceramice
de la vase din lut aparţinând culturii Dridu şi mai puţin numeroase din perioada
medievală .

Sat Umbrărești - Punctul „Pe Bahnă”
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Cu prilejul lucrărilor de regularizare a Barladului, la o distanta de 500,00-600,00
m vest de Casadie şi la jumătatea distanţei dintre Tămăşeni şi Siliştea, au fost
descoperite fragmente ceramice, fusaiole, obiecte din metal, fragmente de chirpic. O
parte din material se încadrează cronologic la sfârşitul epocii bronzului, dar cea mai
însemnată cantitate a materialului arheologic aparţine epocii fierului. Alături de
ceramica specifică culturii Basarabi, de cea geto-dacică din secolele IV-I p. Chr., au
fost recuperate şi fragmente ceramice de la vase de import  greceşti
Varietatea materialului descoperit în acest punct şi perioada îndelungată de existentă
a acestei aşezări demonstrează o succesiune de civilizaţii în perimetrul ocupat astăzi
de comunitatea umbrăreşteană.

Sat Siliştea - Punctul „La Bulgari”
Acest loc este situat la est de biserica "Adormirea Maicii Domnului"din satului

Siliştea, la o distanță  de 500,00,m-600,00m de aceasta, pe malul drept al râului
Bârlad. Pe acest teren au fost gasite bucăți de chirpic ars rezultat de la locuinţe şi de
la vetre de foc, fragmente ceramice de la vase modelate cu mâna şi la roată, o piatră
de râşniţă din rocă conglomerat şi alte urme materiale. Materialele descoperite sunt
din epoci diferite: neolitic, a doua epocă a fierului, secolul IV p. Chr și secolele VIII-X
p. Chr. În acest punct au mai fost descoperite materiale arheologice din perioada
medievală constând în ceramică, monede şi lulele din lut de provenienţă orientală.

La vest de acest punct, pe terasa inferioară de apus a Bârladului, s-au gasit de
asemenea, urme ceramice de factură dacică, precum şi din secolele III-IV p. Chr., torţi
şi fragmente de amfore greceşti şi romane, material specific culturii Sântana de
Mureş, şi din perioada prefeudală atribuite culturii Dridu.

Sat Siliştea, Punctul "Pe hotarul Umbrareşti-Barcea"
Este vorba de zona de la est de Siliştea, la circa 900,00m, pe malul stâng al

Bârladului, între plantaţia de salcâmi a satului Siliştea şi colţul de sud-vest al pădurii
Barcea. Aici au fost depistate mărturii arheologice specifice epocii bronzului, culturii
Noua-Coşlogeni, celor două perioade ale epocii fierului, Hallstatt şi La Tene, perioadei
dacice şi culturii Sântana de Mureş.

Sat Siliștea- Punctul „Dealul Bisericii”- zona Z4 ( identificată în planșa A0.2)
Ca şi în alte puncte de pe teritoriul comunei Umbrăreşti şi în acest loc  au fost

găsite fragmente ceramice de factură geto-dacică, romană târzie şi specifică culturii
Sântana de Mureş, iar pe valea de la est de biserică, fragmente ceramice specifice
culturii Dridu. În acest punct s-au păstrat urmele unor construcţii(curţi boiereşti, hrube),
fragmente ceramice şi monede din epoca medievală, secolele XVI-XVIII.

Sat Salcia - Punctul „La Inărie” - zona Z5 ( identificată în planșa A0.2)
La 1,00 km sud de satul Salcia , cu prilejul plantării unei livezi în anii 1969-

1970, au fost scoase la suprafaţă multe fragmente ceramice, chiar şi vase întregi,
distruse  din păcate. Au fost recuperate şi adunate fragmente ceramice ce s-au
dovedit a fi din secolele III-IV p. Chr, încadrându-se în cultura Sântana de Mureş. A
fost recuperată şi o cantitate de fragmente ceramice ce proveneau de la vase de
producţie romană târzie. Tot în acest perimetru a mai fost descoperită şi o monedă
medievală

Sat Umbrărești- Deal -Movila Prodan 1și Movila Prodan 2- zona Z6(
identificată în planșa A0.2)

Acești doi tumuli au fost identificați la nord-vest de satul Umbrărești-Deal și se
află pe proprietatea unui locuitor de la care a primit și denumirea. Ambii sunt situați în
margine nord-vestică a terasei înalte din stânga Corozelului și  sunt tăiați de un drum
interior ce a afectat în mod deosebit movila dinspre nord, Prodan1. Aceasta are un
diametru de 60,00m și o înălțime



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI 132

de 3,00m. Movila Prodan 2 are un diametru de 50,00m și o înălțime de 1,00m fiind
cultivată cu viță de vie.

Sat Umbrărești - Deal -Movila Cioara- zona Z7 ( identificată în planșa A0.2)
Se află în extravilanul comunei, la est de Umbrărești-Deal, și la vest de Valea

Arcaciului. Are un diametru de 50,00m și o înălțime de 1,00m fiind puternic aplatizată
de lucrările agricole.

Sat Umbrărești - Deal -Movila Arcaciu zona Z8 ( identificată în planșa A0.2)
Și această movilă se află la est de Umbrărești-Deal, în apropiere de limita cu

UAT Cudalbi, la obârșia Văii Arcaciu. Are o înălțime de 0,80m, un diametru de 40m și
este puternic aplatizată de lucrările agricole

Pe teritoriul comunei Umbrărești au fost reperate şi consemnate  mai multe
movile de pământ(tumuli), care adăpostesc necropole tumulare din diferite perioade
istorice. Din păcate aceste monumente funerare nu au beneficiat de o cercetare
arheologică care să le valorifice știinţific, mai mult, parte dintre aceste movile sunt
puternic aplatizate, din cauza lucrărilor agricole sau edilitare, unele fiind chiar distruse
total sau parţial. În partea de est a comunei se mai găsesc câțiva tumuli ce
adăpostesc morminte ce pot fi datate în epoca bronzului sau în periaoda secolelor IV-
X p. Chr., doar cercetarea acestora putând oferi informații clare asupra momentului în
care au fost realizați.

Profesorul I. T. Sion menționa mai mulți tumuli care alcătuiau hotarul de nord al
comunei în perioada medievală târzie și care în anii 80 ai secolului trecut erau
aplatizați. De la est spre vest autorul menționa Movila Ciubăr sau Bordeiu, Movila
Munteanului, Movila Potorac, Movila Ciovlec, Movila Ilenii și Movila Șoldana. Movila
Ilenii, I. T Sion, o localiza la drumul național Galați-Tecuci, dar peste care se ridicaseră
case, iar Movila Șoldana pe Casadiei, ambele aplatizate de lucrările edilitare sau
agricole.

Arheologul gălățean Mihalache Brudiu amintește de o movilă, aflată la 250,00m
sud de o alta din sudul Barcei, despre care nota că avea un diametru de 45 de metri și
o înălțime de 2m. Autorul menționa că se afla în grădina lui Ion Rogo.

6. Depozitarea deșeurilor
Platformele de deşeuri menajere din comuna Umbrărești au fost închise

conform HG nr. 1.274/2005, urmându-se procedura simplificată,  respectiv spaţiile de
depozitare au fost ecologizate, iar zonele respective urmează a se reintroduce în
circuitul agricol.

În conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare, gestionarea deşeurilor se
efectuează în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului şi se supune
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Conform art. 31 din OUG nr. 195/2005, autorităţile administraţiei publice locale,
persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de gestionare a deşeurilor au
atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea
O.U.G. 195/2005 şi a celor specifice din domeniul gestionării deşeurilor.

Deţinătorii de terenuri, precum şi orice persoana fizică sau juridică care
desfăşoară o activitate pe un teren au obligaţia de a asigura măsuri de salubrizare a
terenurilor.

Adoptarea şi intrarea în vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deşeurile
realizează un cadru legislativ unitar în acest domeniu, ceea ce a impus armonizarea
legislaţiei naţionale cu noile prevederi comunitare. A fost adoptată Legea nr. 27/2007
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privind aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor.

Modul de gestionare al deşeurilor la nivelul comunei Umbrărești   în prezent se
realizează în conformitate cu prevederile PJGD Galaţi, după cum urmează:

Deşeurile menajere : Consiliul Local Umbrărești  se ocupă de gestionarea
deşeurilor menajere şi are încheiat un contract cu un operator de salubritate privat
S.C. Leonmar SRL.  pentru transportul şi un contract de  depozitarea cu firma . S.C.
ROMPREST ENERGY S.R.L. cu punct de lucru Rampa Roșiești -Vaslui într-un loc
special amenajat la  Vaslui .

Deşeurile reciclabile :Pentru respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind
regimul deşeurilor reciclabile, la nivelul comunei, Primăria a amenajat 18 containere
din plasă pentru  colectare selectivă a  deşeurilor  reciclabile  (plastic, hârtie, și mai
puțin sticlă și  metal,) pe 18 de amplasamente.

NR.
CRT
.

SATUL ÎN CARE
ESTE PUNCTUL
DE COLECTARE

STRADA PE CARE ESTE
PUNCTUL DE COLECTARE

NR.
Containere

OBSERVAȚII

1 Sat Umbrărești Stefan cel Mare , 2 buc. Stadion, Nicu  Stoica

2 Str. Mihai Eminescu 1 buc. Magazin Martinii

3
Str. Gen  Erimia Grigorescu

3 buc. Magazin Romi,Biserica,Nica
Dumitru

4 Sat Umbrărești
Deal

Str. Al..Ioan Cuza 5 buc. Nr.452,Dorada,Gradinița
Deal , Ion, Scoala

5 Str. Stefan Cel MARE 2 buc. Depozit,Magazin Angela

6 Torcești Str. Gen  Erimia Grigorescu 1 buc. Magazin Luca.

7 Condrea Str. Constantin
Brâncoveanu

1 buc. Dispensar

8 Salcia Str. Constantin
Brâncoveanu

2buc. Lângă Școală, Bălănescu.

9 Siliștea Grigore Ureche 1 buc. Magazin  Neica

Deşeurile inerte din construcţii şi demolări -există HCL nr. 5/22.01.2021
privind regimul deşeurilor  inerte  rezultate din  construcții și demolări .Ele se  vor
depozita în  zona fostului pod din Torcesti, podul care traverseaza raul Barlad si
Biserica din satul Salcia, pentru consolidarea malurilor.

Deşeurile electrice şi aparatura electrocasnică: - sunt colectate întru-un
spațiu special amenajat de tip magazie, în sediul Primăriei , de unde sunt ridicate și
transportate de către SC ECO- METAL RECYCLING SRL

Deşeurile agrozootehnice  (gunoi de grajd), se depozitează individual
pentru fiecare gospodărie în parte, pe teren propriu.

Cadavrele animaliere sunt  depozitate într-o ladă frigorifică dintr-un spațiu
special amenajat în clădirea veche a Primăriei și colectate de către SC Enal Petricris
SRL , în în vederea incinerării.

Deşeurile provenite de la cabinetul medical din comuna, considerate
periculoase (infecţioase şi înţepătoare) vor fi colectate în containere speciale ce vor fi
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puse la dispoziţie de către unităţile specializate de neutralizare a deşeurilor
periculoase şi transportate în condiţii de siguranţa şi incinerate intr-un incinerator
spitalicesc autorizat.Fiecare unitate sanitară de pe raza comunei Umbraresti are
încheia contract de predare a deșeurilor medicale cu o societate specializată.

7. Calitatea mediului
Comuna Umbrăreşti  nu este amplasată într-o zonă cu risc de poluare

atmosferică, neînregistrându-se ca zonă critică - definită ca zonă pe teritoriul căreia se
înregistrează depăşiri sistematice ale indicatorilor de calitate a mediului, faţă de
normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării mediului cu o serie
de consecinţe asupra sănătăţii oamenilor.

Conform Ordinului nr. 1269/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din
cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 privind
stabilirea aglomerărilor urbane şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea
calităţii aerului în România, comuna Umbrăreşti, din judeţul Galaţi este nominalizată în
Lista 3

 sublista 3.1. – zonă pentru care nivelurile concentraţiei unuia sau mai multor
poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între acestea şi pragul
superior de evaluare pentru pulberi în suspensie (PM10);

 sublista 3.3. – zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor
poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită dar nu depăşesc pragul inferior de
evaluare pentru dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), plumb (Pb), monoxid de
carbon (CO) şi benzen (C6H6).

Ordinul nr. 745/2002 a fost abrogat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător.

Cea mai apropiată localitate în care se realizează monitorizarea calităţii aerului
este Municipiul Tecuci  situat la cca 16 km de comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi.

Sursele poluare a aerului în zonă sunt reprezentate de:
 autovehicule ce tranzitează zona;
 procesele de ardere a combustibililor (gazoşi, lichizi, solizi) pentru încălzirea
locuinţelor;
 emisiile caracteristice rezultate din procesele de fermentare a gunoiului de grajd;

Poluarea aerului în comuna Umbrăreşti este foarte redusă.
Poluanţii sunt: pulberi în suspensie, oxizii de azot (NO2), oxizii de sulf (SO2),

oxizi de carbon (CO, CO2). Aceştia sunt caracteristici arealelor cu densitate mare a
locuinţelor, principalelor artere de circulaţie (DN25; DJ253; drumurile comunale DC57,
58, 59, 60).

Pe teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti nu există surse antropice de
poluare a aerului.

Zonele agricole învecinate pot reprezenta o altă sursă de poluare a aerului din
zona studiată. Deoarece există un sistem de preluare şi gestionare a deşeurilor
menajere, acestea nu reprezintă o sursă de poluare mai ales (în timpul sezonului cald,
când sunt în cantităţi mai mari şi temperatura aerului este ridicată, preluarea este
ritmică, la fel şi transportul către cel mai apropiat depozit ecologic).

Creşterea păsărilor şi animalelor (porci) în gospodării individuale, fără a se ţine
seama de regulile de igienă şi protecţie poate reprezenta, de asemenea o sursă de
poluare a aerului.

Distribuţia spaţială a concentraţiilor de poluanţi este variabilă, fiind în strânsă
corelare cu tipul surselor, amplasarea acestora, nivelul emisiilor şi condiţiile
topoclimatice.
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Calitatea apei
Alimentarea cu apă potabilă se realizează în baza următoarelor acte de

reglementare:
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 56/20.07.2020 emisă de A.N. Apele

Române – ABA Prut - Bârlad, pentru Sistemul de alimentare cu apă, canalizare şi
epurare în Aglomerarea Lieşti, judeţul Galaţi, valabilă până la 01.08.2025,  titular
autorizatie Apa Canal S.A. Galaţi;

- Autorizaţia de mediu nr. 166 din 23.09.2021 emisă de A.P.M. Galaţi pentru
Aglomerarea Lieşti – titular/ operator APA CANAL SA Galaţi;

Sistemul de alimentare cu apă Umbrăreşti - Barcea - Drăgăneşti
 branşament la conducta Dn 1000 de aducţiune a apei de la frontul de captare

Salcia Lieşti realizat în dreptului puţului P30 din frontul de captare nr. 1 Salcia Lieşti.
Sistemul asigură alimentarea cu apă a comunelor Umbrăreşti - Barcea -

Drăgăneşti.
Debite de apă pentru Sistemul de alimentare cu apă Umbrăreşti – Barcea -

Drăgăneşti:
Q zi mediu = 3.299,55 mc/zi (38,19 l/s);
Q zi maxim = 4.191,1 mc/zi (48,51 l/s);
Q orar maxim = 245,94 mc/zi (68,32 l/s);

Instalaţii de aducţiune
Aducţiunea apei de la punctul de branşament la gospodăria de apă Salcia

(Umbrăreşti) se realizează prin conducta sub presiune din PEHD cu Dn 315 mm şi
lungimea de 1 km.

Căminele de pe reţeaua de aducţiune sunt din beton armat, echipate cu vane
cu sertar pană şi corp plat, Pn 10, Dn 300 mm, 200 mm, 100 mm; compensatoare de
montaj Dn 300m, Pn 10; vane de presiune Dn 200 mm, Pn 10.

Gospodăria de apă Salcia (situată în partea de sud a localităţii Salcia) este
compusă din:
 3 rezervoare metalice supraterane, de 600 mc fiecare, amplasate în incinta
gospodăriei de apă;
 staţie de clorinare Inserv Aqua, cu reglaj manual a dozei de clor;
 staţie de pompare alcătuită din:

- un grup de pompare echipat cu 2A+1R electropompe Grundfos cu ax vertical tip
CRN 90-4, cu următoarele caracteristici : Q = 101 mc/h; H = 60 mCA; n = 2923
rot/min; P = 23 kw;

- instalaţia hidraulică interioară realizată din conducte de oţel inoxidabil cu Dn
200 mm şi tronson redus Dn 150 mm pentru montarea debitmetului;

- rezervor hidrofor cu V = 500 l;
- debitmetru ultrasonic;
- tablou de automatizare şi instalaţiile electrice aferente pompelor;

Este instituită zona de protecţie sanitară la Salcia cu o suprafaţă de 1400 mp,
împrejmuită cu gard din sârmă ghimpată pe stâlpi ţeavă metalică.

Reţeaua de distribuţie:
Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei în comuna Umbrărești este de

41.981 m, din care:
-conducte din PEHD, cu Dn 32  315 mm, pe o lungime de 67.000 m, din care în
Umbrăreşti L = 40.000 m.
-conducte din PEHD, cu Dn 63  180 mm, pe o lungime de 37.267 m, din care în
Umbrăreşti L = 1.981 m, realizați în cadrul proiectului " GL CL 06-Extinderea și
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reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din Aglomeraea Liești", finanțată prin POS
Mediu 2007-2013.

Satele Umbraresti, Umbraresti Deal, Torcesti, Silistea, Condrea şi Salcia dispun
de un sistem centralizat de alimentare cu apa în proporţie de 90% (pag. 58 din
memoriu), 95% (pag. 98 din memoriu)

Apa pentru stingerea incendiilor
- Gospodăria de apă Salcia: volum intangibil este de 693 mc stocat în 3

rezervoare de înmagazinare.
Modul de folosire a apei:
- scop igienico-sanitar pentru populaţie, obiective social culturale şi agenţi

economici;
- alte scopuri (udări de grădini de legume în sezon);
- pentru stingerea incendiilor;

Necesarul de apă pentru Sistemul de alimentare cu apă Umbrăreşti-Barcea-
Drăgăneşti:

Q zi mediu = 2.393,89 mc/zi (27,7 l/s);
Q zi maxim = 3.035,2 mc/zi (35,13 l/s);
Q orar maxim = 180,59 mc/zi (50,16  l/s);

Cerinţa de apă pentru Sistemul de alimentare cu apă Umbrăreşti-Barcea-Drăgăneşti:
Q zi mediu = 3.299,55 mc/zi (38,19 l/s);
Q zi maxim = 4.191,1 mc/zi (48,51 l/s);
Q orar maxim = 245,94 mc/zi (68,32 l/s);

Funcţionarea sistemului de alimentare este integrată în sistemul SCADA, fiind
controlaţi parametrii de funcţionare.

Evacuarea apelor uzate menajere
Apele uzate de tip menajer de la agenţii economici şi instituţii publice sunt

canalizate local şi stocate în bazine, care se vidanjează periodic.
Comuna Umbraresti  își propune completarea / realizarea   sistemului

centralizat de canalizare ape uzate menajere  în integralitatea lui .
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Extinderea sistemului de canalizare se va realiza pe o lungime totală de 7340m
.Pentru satele Umbrăreşti, Umbrăreşti Deal şi Torceşti se propune extinderea
colectoarelor de
canalizare gravitaţionale în proporţie de aproximativ 20%, staţii de pompare ape uzate
(SPAU) şi conducte de refulare de la SPAU în căminele de canalizare de pe
colectoarele gravitaţionale.

Întrucât satele Silistea, Condrea şi Salcia nu dispun de sistem centralizat de
canalizare, se propun lucrări de canalizare care constau în:
- Colectoare de canalizare gravitaţionale;
- Staţii de pompare SPAU.
- Conducte de refulare de la SPAU în căminul de canalizare de pe
colectoarele gravitaţionale.
Pentru Umbrăreşti: reţea gravitaţională din PVC cu Dn 250  630 mm, L =
20.016 m.
Staţii de pompare:

- SPAU U1 cu 1+1 pompe cu următoarele caracteristici: Q = 24,4 l/s; H = 26,30
mCA; P = 15 kw; caracteristici bazin SP: D = 1,8m, H  =4,5m; conductă de
refulare din PEHD cu Dn 225 mm, L = 1910 m ;
- SPAU U2 cu 1+1 pompe cu următoarele caracteristici: Q = 9 l/s; H = 14,1 mCA;
P = 6,4 kw; caracteristici bazin SP: D = 1,8m, H  = 3,5m; conductă de refulare din
PEHD cu Dn 110 mm, L = 156 m ;
- SPAU U3 cu 1+1 pompe cu următoarele caracteristici: Q = 58,1 l/s; H = 12,7
mCA; P = 13 kw; caracteristici bazin SP: D = 1,8m, H  = 4m; conductă de refulare
din PEHD cu Dn 400 mm, L = 1.062 m ;

Apele uzate menajere rezultate din Gospoăria de apă Salcia sunt
canalizate prin conducta PVC-KG Dn 250 mm, L = 100 şi evacuate la un bazin
vidanjabil bicompartimentat.

Debite de ape uzate menajere evacuate Sistem Umbrăreşti – Barcea -
Drăgăneşti:

Q zi mediu = 3.242,00 mc/zi (40,41 l/s);
Q zi maxim = 4.303,00 mc/zi (49,80 l/s);
Q orar maxim = 227,00 mc/zi (63,05 l/s);
Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare comunală şi

epurate în staţia de epurare Lieşti,  amplasată în vestul localităţii Lieşti, pe
terasa inferioară comună a râurilor Siret şi Bârlad, la o distanţă aproximativ
egală de cele două cursuri de apă. Staţia de epurare este dimensionată pentru
epurarea apelor uzate menajere provenite din comunele Lieşti, Umbrăreşti,
Barcea, Drăgăneşti şi Iveşti (parţial), pentru 27.005 L.E., iar debitul maxim de
dimensionare este de 500 mc/h (140 l/s).

Calitatea solului
Poluarea solului în zonă este determinată de activităţile agricole şi zootehnice,

ca urmare a utilizării unor tehnologii de fertilizare inadecvate tipului de sol din zonă,
respectiv utilizarea unor doze mai mari de fertilizanţi fără să fie realizate studii
pedologice şi agrochimice, depozitarea gunoiului de grajd pe platforme neamenajate
(platforme neimpermeabilizate, fără sistem de colectare a levigatului).

Depozitarea deşeurilor menajere în depozite neconforme din punct de vedere
al legislaţiei de mediu a contribuit la poluarea solului în zonele aferente
amplasamentelor acestora.
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Totuşi, managementul corect al deşeurilor la nivelul comunei, precum şi
închiderea platformelor de deşeuri neconforme din punct de vedere al legislaţiei de
mediu au contribuit la reducerea poluării solului în zonele aferente amplasamentelor
acestora.

Lipsa unui sistem de canalizare centralizat şi utilizarea unor sisteme tip bazin
absorbant (latrină) neimpermeabilizate contribuie la contaminarea solului, subsolului şi
a apei freatice.

Pentru protecţia solului, în special a zonelor cu risc natural, sunt necesare
lucrări de amenajare şi consolidare a terenurilor în pantă, precum şi împădurirea
acestora.

Conform prevederilor Ordinului comun MMDD şi MADR nr. 1552/743 din 2008
pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole, Comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi este menţionată în lista zonelor
vulnerabile la nitraţi din surse agricole.

In data de 3 august 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului
mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. Ordinul
a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 şi 754 bis din 3
august 2021.

In conformitate cu prevederile HG nr. 964/2000, aşa cum a fost modificat
prin HG nr. 587/2021, de la intrarea în vigoare a Ordinului, prevederile
Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
proveniţi din surse agricole devin obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau
administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice
locale ale localităţilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole, în timp ce
codul bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse agricole conţine, în plus recomandări valoroase
pentru fermieri.

2.11  DISFUNCŢIONALITĂŢI  LA NIVELUL LOCALITĂȚII -
Din analiza situaţiei existente se desprind o serie de disfuncţionalităţi - pe

domenii - și prioritățile din etapa imediat următoare  de dezvoltare a localității :
1. Fondul construit și modul  de utilizare a terenurilor

- Continua solicitare  a terenurilor pentru construcția de locuințe,
- Existența unor zone nefuncționale ;

2. Monumente și situri arheologice
- Conform LMI/2015 la poz. 88. GL-I-s-B-02996 există situl arhelogic

"Așezare"mahalaua Tămășeni- mil. IV a.Chr.-eneolitic târziu , Cultura Gumelnița,
aspectul Stoicani - Aldeni.

- existența a 11 tumuli în zone cu potențial arheologic, reperați şi
neclasaţi, pe teritoriul UAT al comunei Umbrărești .

3. Spații verzi/ sport/ agrement
- Spații verzi insuficiente ;
- Lipsa perdelelor de protecție;
- Lipsă locurilor  de joacă pentru copii;

4. Circulații
- Intersecţiile străzilor principale cu drumurile naţionale şi judeţene sunt
neamenajate, iar parcarea autovehiculelor se realizează în limita spaţiului
disponibil, nefiind asigurate zone speciale.
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- Tranzitarea, de către traficul greu a teritoriului comunei.
- Lipsa marcajelor rutiere şi a indicatoarelor de circulaţie, inclusiv pentru

traversarea pietonilor, constituie altă disfuncţionalitate care necesită rezolvare
- Lipsă de semnalizare rutieră și parcaje subdimensionate ;
- Șanțuri , rigole și podețe insuficiente;
- Lipsă sisteme rutiere moderne pentru străzile interioare;
- De refăcut drumuri de exploatare care sunt impracticabile

5. Echiparea tehnico- edilitară
- Lipsa alimentării cu apă în diverse proporții pentru satele componente
- Lipsa sistemul centralizat de canalizare a apelor menajere  în diverse

proporții și integral,  pentru satele : Siliștea , Condrea și Salcia.
- Sistemul de telefonie asigurat în proporție de 50%

- Rezolvarea  alimentării cu gaze naturale se aflată în faza PTh.
PRIORITĂȚI

1. Fondul construit și modul  de utilizare a terenurilor
- Stabilirea intravilanului existent pe coordonate stereo și elemente

identificabile în teren care să permită obținerea autorizațiilor de construire a
locuințelor și dotărilor necesare comunelor;

- Reconversia funcțională pentru revitalizarea unor zone ;
- Dimensionarea corespunzătoare a dotărilor,o atenție deosebită avându-se

pentru unitățile de învățământ și cultură.
2. Monumente și situri arheologice
Instituirea zonei de protecţie pentru situl arhelogic "Așezare " mahalaua

Tămășeni  amplasată la marginea de est a satului Umbrărești  comuna
Umbrărești ,

Identificarea celor 11 tumuli în zone cu potențial arheologic , reperați şi
neclasaţi, pe teritoriul UAT al comunei Umbrărești și stabilirea zonei de
protecție a acestora .

3. Spații verzi/ sport/ agrement
- Dimensionarea spațiilor verzi conform normei de 26,00 mp /locuitori
- Spații verzi și perdele de protecție acolo unde permite  terenul și situația
- Locuri de jocă pentru copii.

4. Circulații
- Realizarea integrală a modernizării drumurilor interioare ;
- Sistem de semnalizare rutieră și completarea parcajelor  la principalele dotări
- Realizarea de șanțuri, rigole și podețe acolo unde este cazul;
- Modernizarea intersecţiilor cu DN 25
- Modernizarea infrastructurii agricole, a drumurilor de exploatare aflate în
fondul funciar agricol.

5. Echiparea tehnico- edilitară
- Alimentarea cu apă s-a realizat în proporțiede 90% și serviciile au fost

preluate de de SC APĂ - CANAL SA .
-Rezolvarea în sistem  centralizat  de canalizare a apelor menajere

pentru toate satele componente ale comunei
- Asigurarea a câte unui PTA nou în zonele de extindere ale intravilanului
- Rezolvarea alimentării cu gaze naturale
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DOMENII DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂȚI
1. Fondul construit și
modul  de utilizare a
terenurilor

- Continua solicitare  a terenurilor pentru construcția de locuințe,
- Existența unor zone nefuncționale ;

;

- Stabilirea intravilanului existent pe coordonate stereo și elemente
identificabile în teren care să permită obținerea autorizațiilor de
construire a locuințelor și dotărilor necesare comunelor;
- Reconversia funcțională pentru revitalizarea unor zone ;
-Dimensionarea corespunzătoare a dotărilor,o atenție deosebită
avându-se pentru unitățile de învățământ și cultură.

2.Monumente și situri
arheologice

- Conform LMI/2015 la poz. 88. GL-I-s-B-02996  există situl
arhelogic "Așezare " mahalaua Tămășeni - mil. IV a.Chr. - eneolitic
târziu , Cultura Gumelnița, aspectul Stoicani - Aldeni.
- existența a 11 tumuli în zone cu potențial arheologic, reperați şi
neclasaţi,  pe teritoriul UAT al comunei Umbrărești

-Instituirea zonei de protecţie pentru situl arhelogic "Așezare "
mahalaua Tămășeni  amplasată la marginea de est a satului
Umbrărești  comuna Umbrărești ,
-Identificarea celor 11 tumuli în zone cu potențial arheologic,
reperați şi neclasaţi,  pe teritoriul UAT al comunei Umbrărești și
stabilirea zonei de protecție a acestora

3.Spații verzi/ sport/
agrement

- Spații verzi insuficiente ;
- Lipsa perdelelor de protecție;
- Lipsă locurilor  de joacă pentru copii;

- Dimensionarea spațiilor verzi conform normei de 26,00 mp
/locuitori
- Spații verzi și perdele de protecție acolo unde permite  terenul și
situația
- Locuri de jocă pentru copii.

4. Circulații

-Intersecţiile străzilor principale cu drumurile naţionale şi judeţene
sunt neamenajate, iar parcarea autovehiculelor se realizează în
limita spaţiului disponibil, nefiind asigurate zone speciale.
-Tranzitarea, de către traficul greu a teritoriului comunei.
-Lipsa marcajelor rutiere şi a indicatoarelor de circulaţie, inclusiv
pentru traversarea pietonilor, constituie altă disfuncţionalitate care
necesită rezolvare
-Lipsă de semnalizare rutieră și parcaje subdimensionate ;
-Șanțuri , rigole și podețe insuficiente
-Lipsă sisteme rutiere moderne pentru străzile interioare;
-De refăcut drumuri de exploatare care sunt impracticabile

- Realizarea integrală a modernizării drumurilor interioare ;
-Sistem de semnalizare rutieră și completarea parcajelor  la
principalele dotări
- Realizarea de șanțuri, rigole și podețe acolo unde este cazul;
- Modernizarea intersecţiilor cu DN 25
- Modernizarea infrastructurii agricole, a drumurilor de exploatare
aflate în fondul funciar agricol.

5.Echipare tehnico-
edilitara

-Lipsa alimentării cu apă în diverse proporții pentru satele componente
- Lipsa sistemul centralizat de canalizare a apelor menajere  în diverse
proporții și integral,  pentru satele : Siliștea , Condrea și Salcia.
- Sistemul de telefonie asigurat în proporție de 50%
- Rezolvarea  alimentării cu  gaze naturale  se aflată în faza PTh.

- Alimentarea cu apă s-a realizat în proporțiede 90% și serviciile au
fost preluate de de SC APĂ - CANAL SA .
-Rezolvarea în sistem  centralizat  de canalizare a apelor menajere
pentru toate satele componente ale comunei
- Asigurarea a câte unui PTA nou în zonele de extindere ale
intravilanului
- Rezolvarea alimentării cu gaze naturale
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2.12  NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Pentru dezvoltarea urbanistică şi creşterea calităţii vieţii populaţiei din comuna
Umbrărești   se desprind următoarele cerinţe principale:

Prevederi pe termen scurt la nivelul întregii unităţi administrativ teritoriale
sunt:

- Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan al comunei Umbrărești în relaţie cu
teritoriul administrativ al acesteia;

- Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- Zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
- Stabilirea necesarului de dotări la nivel de comună și completarea sau

redimensionarea acestora după caz .
- Reabilitarea și dotarea  Așezământului Cultural de la Umbrărești ;

- Instituirea zonei de protecţie pentru situl arhelogic "Așezare"mahalaua
Tămășeni amplasată la marginea de est a satului Umbrărești comuna
Umbrărești , conform LMI/2015 poz. 88. GL-I-s-B-02996 - mil. IV a.Chr. - eneolitic
târziu , Cultura Gumelnița, aspectul Stoicani - Aldeni.

- Identificarea celor 11 tumuli în zone cu potențial arheologic, reperați şi
neclasaţi,  pe teritoriul UAT  comuna  Umbrărești .
- Completarea  utilităților la nivel de comună până la 100%: apă rece și canalizare;
- Punerea în operă a proiectului în faza SF pentru înființarea sistemului de alimentare
cu gaze naturale a comunei ;
- Corelarea necesarului de spații verzi/ locuri de joacă cu necesitățile  populației și
evoluția localității

Prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
- Evoluţia în perspectivă a localităţii;
- Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
- Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute in PATN, PATZ şi
PATJ;
- Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
- Reabilitarea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de
construire;
- Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii,precum și
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor,utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

Cap.3 PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE La nivelul comunei Umbrărești s-a
considerat necesar fundamentarea reglementărilor pe baza următoarelor studii şi
proiecte:
- Studiul istoric, inventar arheologic, circulaţie, protecţia mediului, ce s-au
materializat în documentaţii de sine stătătoare cu: disfuncţionalităţi şi
propuneri de remediere a acestora, studii de fundamentare pentru realizarea
dezvoltării urbanistice si a dezvoltării echipării edilitare.
- Reambularea topografică a zonelor intravilanului, purtătoare în principal de
curţi – construcţii, considerând ca situaţie reală din teren – conform aviz OCPI
nr. 1293/2020
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- Studiul geotehnic – 2021– pe baza căruia s-au determinat construibilitatea
terenurilor şi condiţiile de fundare a construcţiilor.
- Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 pentru comuna Umbrărești
- Programul de dezvoltare al județului Galați  2016-2021.

Planurile de amenajare a teritoriului la nivel naţional (P.A.T.N.) cu cele 5
secţiuni: Secţiunea I – Căi de comunicaţie; Secţiunea II – Apa; Secţiunea III – Zone
protejate;

Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi; Secţiunea V – Zone de risc natural;
Secțiunea VI - Turism şi Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi (P.A.T.J.),
cu un conţinut important de date şi prevederi, cu implicaţii directe asupra amenajării
teritoriului comunei şi dezvoltării urbanistice a localităţilor ce o compun.
- Proiecte iniţiate de autorităţile publice locale privind dezvoltarea infrastructurii

edilitare a localităţilor comunei şi enumerate la situaţia existentă.
Propunerile privind organizarea viitoare social-economică şi urbanistică a

comunei Umbrărești sunt corelate cu propunerile privind organizarea complexă din
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.).

3.2.  EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI
Admiterea Romaniei ca stat membru cu drepturi depline în Comunitatea

Europeană, are ca efect si alinierea nivelului socio – economic al ţării noastre la
standardele europene începând cu cea mai mică structură administrativă si urbană.

Dezvoltarea şi adaptarea comunei Umbrărești la noile standarde europene
presupune un plan de măsuri care să aibe la bază  atât analiza disfunctionalitatilor
constatate, cât si încadrarea în normele sociale şi economice la care tara noastra a
aderat.

Deși infrastructura si condițiile economice de moment, nu sunt pregatite
îndeajuns pentru a se face aceasta trecere în mod cât mai tranșant, se va adopta
“politica pașilor mici” pentru atingerea acestor obiective, într-un interval de timp cât
mai redus posibil, cu investiții durabile si fără distorsiuni de ordin social.

În relansarea dezvoltării localităţilor comunei Umbrărești pot contribui următorii
factori:

- comuna  este situată într-un spaţiu agro-industrial cu o valoare economică
importantă, coordonată de Centrul Polarizator  U.A.T. comuna Liești (coordonator
pentru localitățile : Ivești, Umbrărești , Fundeni Nămoloasa și Tudor Vladimirescu. )  ce
va asigura în permanență oportunități pentru locuitorii acestei zone .
- Prelucrarea produselor agricole, vegetale şi animale, poate fi o activitate
creatoare de locuri de muncă. Crearea unei structuri de industrie mică va putea
valorifica produsele locale, asigurând şi servicii cu caracter industrial pentru populaţie.
- Apropierea ca distanță de Municipiul Tecuci constituie o facilitate  pentru
producători ,fiind asigurată o desfacere rapidă   a produselor agroalimentare cât și
deplasarea lesnicioasă pentru muncă în sectoarele  active ale municipiului.
- Creşterea numărului populaţiei active  se poate realiza prin asigurarea unor
locuri de muncă.
- Creșterea gradului de echipare tehnico-edilitara a localităţii;

-Protejarea calităţii mediului natural şi construit prin respectarea zonelor de
protecție instituite si a reglementarilor de construibilitate.

Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice ale comunei decurg din necesităţile
imediate semnalate la capitolul 2.11. Realizarea acestor deziderate se va putea face
numai în funcţie de fondurile de care va dispune comuna – fonduri proprii, alocate de
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la bugetul de stat sau fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. Ordinea
acestor priorităţi se va stabili şi coordona de către Consiliul Local al comunei

3.3.  OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
Relaţiile comunei Umbrărești cu teritoriul înconjurător vor continua să se sprijine

pe axa Nord-Sud a căilor de comunicaţie din judeţul Galaţi, formată din DN 25 Tecuci -
Galaţi şi linia feroviară Tecuci - Galaţi.

Accesul rutier al localităţilor comunei Umbrărești la culoarul DN 25 este imediat,
el necesitând fie modernizarea unor intersecţii, fie realizarea unor benzi locale de
colectare a circulaţiei, pentru asigurarea fluenţei pe drumul naţional şi evitarea
accidentelor.

Calea ferată, prin intermediul Liniei CF Tecuci - Barboși (interoperabilă) și a
Liniei CF Făurei - Tecuci (neinteroperabilă) va continua să asigure legătura feroviară
cu municipiile Tecuci şi Galaţi.

Sunt necesare măsuri de protejare atât a populaţiei, cât şi a traficului feroviar în
localitatea Umbrărești, prin realizarea unui culoar, unde autorizarea construirii să ţină
seama de prevederile HGR 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de
Urbanism.

Pe teritoriul comunei Umbrărești nu sunt prevăzute lucrări majore care să
influenţeze relaţiile acesteia cu căile de comunicaţie.

3.4.  DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR
Sub aspect economic direcţiile posibile de evoluţie al UAT-ului se vor face prin

valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent, atât prin iniţiativa
administraţiei locale, cât şi prin sprijinirea şi valorificarea iniţiativei private, în diferite
domenii de activitate.

În urma analizei realităţilor din zonă şi a documentelor predictive pentru o
dezvoltare ulterioară (PATN, PATJ, ) cât şi în viziunea comunităţii, direcţiile posibile de
evoluţie ale comunei Umbrărești vor tinde în continuare spre o dezvoltare agro-
industrială, bazată pe câteva obiective de bază, precum: susţinerea dezvoltării
activităţilor economice existente.

Atragerea şi încurajarea investiţiilor private, prin realizarea şi completarea
infrastructurii de bază şi reutilizarea fondului existent,( clădirilor şi platforme agricole şi
industriale) constituie un alt obiectiv  al startegiei de dezvoltate a activitățiilor comunei.

Se are în vedere dezvoltarea în continuare a agriculturii, prin adoptarea unor
metode moderne de exploatare a potenţialului agricol, compatibile cu protecţia
factorilor de mediu, în cadrul unor ferme agricole de dimensiune medie, bine dotate cu
utilaje agricole de înaltă fiabilitate, structurate pe baza concesionării terenurilor şi a
fermelor familiale mici, specilizate pe culturile cerealiere, a plantelor tehnice şi
legumicultură.
Alte posibilități de dezvoltare viitoare au în vedere următoarele domenii:

- dezvoltarea unor componente industriale diversificate, bazată pe activităţi de
prelucrare şi valorificare a produselor agricole şi a serviciilor, a materialelor de
construcţie, a lemnului şi a produselor din lemn, a construcţiilor metalice etc.

- creşterea animalelor în sistem familiar şi semi-industrial în cadrul unor
microferme agricole, pentru valorificarea potenţial de hrană existent (păşuni şi fâneţe)
şi a infrastructurii rămase de la vechile ferme agricole;

- creşterea suprafeţelor cultivate cu plante tehnice şi medicinale;



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI

69

- dezvoltarea legumiculturii şi a pomiculturii, pe baza tradiţiei şi a potenţialului
existent;

Dezvoltarea viitoare a bazei economice, se va axa în continuare pe agricultură
– în principal, prin realizarea unei exploatări eficiente şi moderne a terenurilor agricole
(viticultură, cultura cerealelor, zootehnie).

În acest sens se impune:
- Ameliorarea calităţii  solurilor prin întreţinerea lucrărilor de irigaţii-desecări şi

îndeosebi a celor de combatere a eroziunii; realizarea acestor lucrări poate conduce la
crearea de noi locuri de muncă, domeniu deficitar în comună;

- Îmbunătăţirea performanţelor din agricultură prin creşterea gradului de
mecanizare şi organizarea eficientă a activităţii de service pentru utilajele agricole;

Folosirea cu eficienţă maximă a resurselor materiale, și 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 (utilizarea energiilor regenerabile);
-satisfacerea cerinţelor sociale de ridicare a nivelului de trai, de organizare şi

dezvoltare echilibrată în profil local şi teritorial.
Baza economică a comunei ar putea fi completată cu activităţi de mică

industrie, de prelucrare, semiprocesare sau depozitare a produselor agricole, ateliere
meşteşugăreşti.

Şi  în domeniul serviciilor, numărul actual al locurilor de muncă ar putea fi
suplimentat prin extinderea unor servicii legate de activitatea agricolă, sau pentru
deservirea populaţiei în domeniul social-cultural, comercial, întreţinere şi reparare a
bunurilor casnice.

În ideea promovării activităţilor de mică industrie şi a încurajării micilor
întreprinzători în domeniul activităţilor economice, întrucât se poate observa un
reviriment, propunem în acest sens încurajarea în viitor a acestora, îndrumarea şi
canalizarea spre genul de activităţi care ar putea aduce comunei beneficii.

Realizarea acestor obiective ar putea stopa într-o măsură considerabilă
migrarea tineretului din comună şi în general, creşterea gradului de atractivitate a
localităţii.

Prelucrarea şi comercializarea resurselor vegetale, ca şi a produselor
secundare animaliere (lână, piei etc.) pot reprezenta activităţi creatoare de locuri de
muncă.

În cadrul activităţilor economice existente se propun măsuri de modernizare şi
reorganizare începând cu retehnologizarea şi rentabilizarea capacităţilor existente,
până la redistribuirea optimă în interiorul zonelor industriale.

Direcțiile principale de acțiune în vederea dezvoltării economice și
ridicarea calității vieții :

- Îmbunătăţirea echipării edilitare şi integrarea zonei în reţelele de infrastructura
majoră (căi de transport rutier/ feroviar,  canalizare, gaze naturale  telefonie,
gospodărie comunală), ca element de bază pentru favorizarea dezvoltării unor noi
activităţi economice;

- Utilizarea mai eficientă a terenurilor agricole prin sprijinirea fermelor de
subzistenţă şi a microfermelor în procesarea şi valorificarea resurselor agro-
animaliere, pomicole prin metode compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului.
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- Stabilizarea populaţiei prin ridicarea calităţii vieţii şi a dotărilor tehnico-edilitare
în toate satele comunei;

- Susţinerea dezvoltării forţei de muncă prin îmbunătăţirea capacităţii
profesionale a persoanelor active din diversele sectoare economice şi accelerarea
procesului de integrare a forţei de muncă prin măsuri active de ocupare;

3.5 EVOLUŢIA POPULAŢIEI
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei, prin propunerile din P.A.T.J. Galaţi, un

rol important revine politicilor publice care să susţină printr-un program dinamic,
implementarea unor investiţii publice în localitate având în vedere rolul şi funcţiunile
intercomunale prevăzute pentru  comuna Umbrărești realizându-se astfel şi o
demografie armonioasă.

Capacitatea de absorbţie a pieţei de muncă locală – predominant agricolă -
deocamdată nu este pe măsura cererii de locuri de muncă, astfel că din păcate se va
menţine în continuare fenomenul de migrare a populaţiei.

Datorită schimbului de generaţii la intrarea şi la ieşirea din populaţia în vârstă
de muncă, este posibilă creşterea volumului acestei populaţii. Această creştere va
necesita o sporire a capacităţii economiei locale şi zonale de a oferi locuri de muncă,
pentru a nu mai fi necesară migrarea spre alte zone.

Strategia privind evoluţia populaţiei promovată în cadrul P.A.T.N. are ca opţiuni:
- Stoparea tendinţei de degradare a factorilor demografici în vederea

stabilizării evoluţiei populaţiei în următorii 10 ani şi a înregistrării unei creşteri a
numărului de locuitori în perspectivă;

- Îmbunătăţirea echilibrului demografic între diferite zone şi categorii de
localităţi, prin creşterea numărului de oraşe şi promovarea unor „centre de dezvoltare
de importanţă zonală”, în cazul nostru comuna Liești ,în scopul opririi tendinţei de
depopulare a localităţilor;

Aceste două deziderate se vor  încerca a fi puse în aplicare  prin politica de
dezvoltare a activităților din comună menționate în capitolele anterioare.

Evoluţia populaţiei şi a ratei de ocupare a acesteia trebuie să conducă la
reducerea semnificativă a numărului de şomeri și a migrației populației.

3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI
Circulaţia rutieră interioară comunei Umbrăreşti se va sprijini, în continuare, pe DN 25
Tecuci - Barboşi.

De asemenea, comuna va avea acces, în continuare, la magistrala feroviară
Tecuci – Barboşi (interoperabilă)

Culoarul celor două axe importante în reţeaua căilor de comunicaţie este un
element important în dezvoltarea comunei. Totuşi, faptul că acest culoar străbate
localitatea Umbrăreşti Deal, cu un tranzit important prin plină zonă de locuit, se ajunge
în situatia unui disconfort reciproc între circulaţie şi localitate.

Din punctul de vedere al amplasării localităţilor comunei, principalul disconfort
este apropierea fronturilor de locuinţe de cele două axe de comunicaţie.

Este necesară modernizarea legăturilor rutiere dintre zonele localităţii, prin
modernizarea intersecţiei DJ 253 cu calea ferată.



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI

71

Circulaţia feroviară implică unele restricţii în zona pentru locuinţe. Conform
Regulamentului Generel de Urbanism, aprobat prin HGR 525/1996, pe o fâşie de 100
m stânga – dreapta, de la limita cadastrală a căii ferate, construcţiile noi se pot realiza
numai pe baza avizului companiei naţionale de căi ferate ce gestionează calea ferată.

Transportul în comun se realizează prin intermediul microbuzelor pe traseul
drumului national DN 25.

În cadrul prezentei lucrări s-au analizat problemele privind dezvoltarea şi
organizarea circulaţiei, în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare.

In perspectivă, pe teritoriul comunei Umbrăreşti nu sunt prevăzute lucrări
importante de comunicaţie, care să influenţeze relaţiile în teritoriu ale acesteia.

Urmărindu-se eliminarea în cât mai mare măsură a disfuncţionalităţilor şi
asigurarea desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă, fluenţă şi confort, şi
creşterea intravilanului, se prevăd următoarele:

 Extinderea şi completarea reţelei stradale.
 Efectuarea de lucrări de întreţinere, reabilitare şi modernizare a

sistemelor rutiere.
 Amenajarea şi echiparea intersecţiilor, cu prioritate a celor dintre drumul

naţional şi străzile locale.
 Amenajarea pasajelor la nivel cu calea ferată şi echiparea lor cu bariere

şi instalaţii de semnalizare.
 La trecerile de pietoni din zonele de interes major pe drumul naţional

este necesară dublarea acestora cu o semnalizare cu lumină galbenă
intermitentă.

 Pentru îmbunătăţirea imaginii stradale în zonele unde spaţiul o permite
se impune crearea de spaţii verzi plantate cu flori ornamentale.

 Şanţurile pereate cu dale de beton şi cele din pământ trebuiesc
întreţinute tot timpul anului.

 Deasemenea, podeţele şi punţile de accedere spre gospodării trebuie
păstrate curat şi vopsite.



3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ.
BILANŢ TERITORIAL

Reambularea topografică 2021coroborată cu  datele furnizate de Primăria
U.A.T comuna Umbrărești ,a rectificat conturul intravilanului existent pe coordonate
stereo 70 și a pus în evidență noul bilanț teritorial în varianta 2021.

Terenul intravilan a crescut de la 1004,80 ha la 1069,35ha , preponderent
rămânând terenul agricol din intravilan și cel pentru funcțiunea de locuire,  cu
funcțiunile complementare acesteia. El se prezintă astfel în varianta 2021.
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ZONE
FUNCȚIONALE

TRUP A
Sat Umbrarești

Deal

TRUP A1
Unitati industrie /

Depozitare
TRUP A2

Unități Agricole
TRUP A3

Unități Agricole
TRUP A4

Unități Agricole
TRUP A5

Construcții
tehnico edilitare

TRUP A6
Construcții

tehnico edilitare
TRUP A7

P.U.Z.
TRUP A8

Unități Agricole
TRUP A9

Unități Agricole
TRUP B

Umbrărești
reședința de

comuna

TRUP C
Sat Torcești

TRUP D
Sat Siliștea

Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha)

% Supr.
(ha)

% Supr. (ha % Supr.
(ha

% Supr.
(ha

%

ZONĂ LOCUINŢE
P- P+1
SI   FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

125,58 42,54 - - - -

- - - - - - - -

-

- - - -

109,30

39,73 44,00 41,30 36,00 40,96

ZONĂ INSTITUŢII
PUBLICE, SERVICII
ȘI ALTE ZONE DE
INTERES  PUBLIC

2,51 0,85 -

-

- -

- - - - - - -

0,63 100

- - - - 2,80 1,02 0,85 0,80 0,24 0,27

ZONĂ CU
DESTINAŢIE
SPECIALĂ

0,05 0,02 -
-

- -
- - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

ZONĂ  UNITĂŢI
INDUSTRIALE/
DEPOZITARE

12,97 4,39 6,84
100

- -
- - - - - - - - - - - - - 1,07 0,39 - - - -

UNITĂȚI AGRICOLE - - -
-

1,27 100 1,08 100 0,49 100

- - - - - -

0,96 100 0,54 100

6,49 2,36 - - - -

SPAȚII
PLANTATE/SPORT/
AGREMENT

5,00 1,69 -
-

- -
- - - - - - - - - - - - - 5,62 2,04 1,80 1,69 1,50 1,71

ZONĂ CĂI DE
COMUNICAŢIE
FEROVIARĂ ȘI
AMENAJĂRI
AFERENTE

5,88 1,99 -

-

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE
RUTIERĂ
ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

17,10 5,79 -

-

- -

- - - - - - - - - - - - - 17,30 6,29 5,00 4,69 4,50 5,12

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE
AERIANA
ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

- - -

-

- -

- - - - - - - - - - - - - 0,54 0,20 - - - -

ZONA
GOSPODARIE
COMUNALĂ
(CIMITIRE)

1,45 0,49 -
-

- -
- - - - - - - - - - - - - 0,88 0,32 0,94 0,88 0,45 0,51

ZONĂ
CONSTRUCTȚII
AFERENTE
LUCRĂRILOR
TEHNICO
EDILITARE

- - -

-

- -

- - -

0,29 100 0,45 100

- - - - - - - - - - - -

TERENURI
AGRICOLE  ÎN
INTRAVILAN

124,69 42,24 -
-

- -
- - - - - - - - - - - - - 131,10 47,65 53,22 49,955 45,19 51,43

ZONĂ FORESTIRĂ
- - -

-
- -

- - - - - - - - - - - - - - - 0,73 0,69 - -

TOTAL
INTRAVILAN 295,23 100 6,84 100 1,27 100 1,08 100 0,49 100 0,29 100 0,45 100 0,63 100 0,96 100 0,54 100 275,10 100 106,54 100 87,88 100
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ZONE
FUNCȚIONALE

TRUP D1
Locăș de Cult

TRUP D2
Stație C.F.

TRUP E
Sat Condrea

TRUP E1
Unități industrie/

Depozitare
TRUP F

Sat Salcia.
TRUP F1

Unități industrie/
Depozitare

TRUP F2
Construcții
tehnico - edilitare

TOTAL

Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr.

(ha) % Supr.
(ha) % Supr. (ha) %

ZONĂ LOCUINŢE
P- P+1

SI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - -
-

53,00 39,75
- - 72,00 61,83 - - - -

439,88 41,14

ZONĂ INSTITUŢII
PUBLICE, SERVICII ȘI
ALTE ZONE DE INTERES
PUBLIC

0,68 100 -
-

1,12 0,84
- -

0,65 0,56

- - - -

948 0,89

ZONĂ CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ

- - -
-

- -
- - - - - - - - 0,05

0,01

ZONĂ  UNITĂŢI
INDUSTRIALE/
DEPOZITARE

- - - - - - 30,01 96,34 - - 1,00 100 -- - 51,89 4,85

UNITĂȚI AGRICOLE
- - - - - - - - - - - - - - 10,83 1,01

SPAȚII
PLANTATE/SPORT/
AGREMENT

- - -
-

2,30 1,73
- -

2,75 2,36

- - - -

18,97 1,77

ZONĂ CĂI DE
COMUNICAŢIE
FEROVIARĂ ȘI
AMENAJĂRI AFERENTE

- - 6,28

70,96

- -

1,14 3,66 - - - - - - 13,30 1,24

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE RUTIERĂ
ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

-
- -

-
6,00 4,50

- - 6,00 5,15 - - -- - 55,90 5,23

ZONĂ CĂI  DE
COMUNICAŢIE AERIANA
ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE

-
- -

-
- -

-
-

- - - - - -

0,54 0,05

ZONA GOSPODARIE
COMUNALĂ (CIMITIRE)

- - - - 0,51 0,38 - - 0,42 0,36 - - - - 4,65 0,43

ZONĂ  CONSTRUCTȚII
AFERENTE
LUCRĂRILOR TEHNICO
EDILITARE

- - -
-

5,00 3,75
- - -

-

- - 0,59 100

6,33 0,59

TERENURI AGRICOLE  ÎN
INTRAVILAN

- - 2,57
29,04 65,40

49,05
- -

34,63 29,74

- - - -

456,80 42,72

ZONĂ FORESTIRĂ
- - - - - - - - - - - - - - 0,73 0,07

TOTAL
INTRAVILAN 0,68 100 8,85 100 133,33 100 31,15 100 116,45 100 1,00 100 0,59 100 1.069,35 100
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Teritoriul intravilan se defalcă în U.T.R. - uri pentru o mai bună gestionare a  terenurilor,
bazate  pe unitatea funcțională și mărimea zonei.

Intravilanul comunei Umbrărești în suprafață de 1069,35ha   de defalcă în 28 UTR-
uri.astfel:

TRUP A – SAT UMBRĂREȘTI Deal S = 295,23 ha
– U.T.R 1C ZONA CENTRALA (ZC ) S= 19,61ha

P.O.T  = 50 %; C.U.T. = 1 pentru constructii P+1E;
C.U.T. = 1 ,5 pentru constructii P+2E;

 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă pentru destinatie speciala;
 zonă pentru spaţii verzi sport şi agrement;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră ;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 1 S= 57,92,ha
ZONA PREPONDERENT LOCUINTE (L) ȘI ZONĂ PROTEJATĂ DIN PUNCT DE

VEDERE ARHEOLOGIC (ZP) /ZONĂ PROTECȚIE LA CALEA FERATA( CF)
P.O.T  = 40 %; C.U.T. = 0,8 pentru constructii P+1E;
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 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă protejată din punct de vedere arheologic;
 zonă pentru industrie/depozitare  izolat la periferia UTR-lui;
 zona pentru spaţii verzi sport şi agrement;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră;
 zona de protecție la calea ferată cu interdicția temporară de construire ;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 2 ZONA PREPONDERENT LOCUINTE (L)ȘI ZONĂ PROTECȚIE LA
CALEA FERATA( CF)

S= 204,11ha
P.O.T  = 40 %; C.U.T. = 0,8 pentru constructii P+1E;
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zona pentru industrie si depozitare;
 zona pentru spatii verzi ;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră ;
 zona de protecție la calea ferată cu interdicția temporară de construire ;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;
 zona pentru gospodărie comunala -cimitir cu interdicție definitivă de

construire ;
– U.T.R 3 S =  13,59ha
ZONĂ LOCUINŢE (L) prin extinderea intravilanului cu obligativitatea
întocmirii PUZ-ului.

P.O.T  = 30 %; C.U.T. max= 0,6 pentru construcții P+1E
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă pentru spaţii verzi și sport;
 zonă pentru căi de comunicaţie rutieră;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

TRUP B – UMBRĂREȘTI REȘEDINȚĂ DE COMUNĂ S=275,10 ha
- UTR    4C ZONĂ ZONA CENTRALA(ZC) S=11,74 ha

P.O.T = 50 %; C.U.T. = 1 pentru constructii P+1E;
C.U.T. = 1,5 pentru constructii P+2E;

 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă pentru spaţii verzi sport şi agrement;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră / aeriană ;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 5 S= 49,51 ha
ZONA PREPONDERENT LOCUINTE (L) ȘI ZONĂ PROTEJATĂ DIN PUNCT

DE VEDERE ARHEOLOGIC (ZP)
P.O.T  = 40%; C.U.T. = 0,8 pentru constructii P+1E;

 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
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 zonă protejată din punct de vedere arheologic
 zonă pentru industrie/depozitare  izolat la periferia UTR-lui;
 zona pentru spaţii verzi sport şi agrement;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 6 S = 163,38ha
ZONĂ PREPONDERENT LOCUINȚE (L)

P.O.T  = 50 %; C.U.T. = 1 pentru constructii P+1E;
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zona pentru industrie si depozitare;
 zona pentru spatii verzi ;
 zonă pentru căi de comunicaţie;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;
 zona pentru gospodărie comunala- cimitir cu interdicție definitivă de

construire ;
– U.T.R 7 S =  43,60ha
ZONĂ LOCUINŢE (L) prin extinderea intravilanului cu obligativitatea întocmirii
PUZ-ului.

P.O.T  = 40 %; C.U.T. max= 0,8 P+1E
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă pentru spaţii verzi și  sport
 zonă pentru căi de comunicaţie rutieră;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 8 S =  3,94 ha
ZONĂ LOCUINŢE (L) prin extinderea intravilanului cu obligativitatea întocmirii
PUZ-ului.
P.O.T  = 30 %; C.U.T. max= 0,6  P+1E

 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă pentru spaţii verzi și  sport
 zonă pentru căi de comunicaţie rutieră;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 9 S =  1,93 ha
ZONĂ LOCUINŢE (L) prin extinderea intravilanului cu obligativitatea întocmirii
PUZ-ului.
P.O.T  = 30 %; C.U.T. max= 0,6  P+1E

 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă pentru spaţii verzi și  sport
 zonă pentru căi de comunicaţie rutieră;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;

– U.T.R 10 S = 1,00 ha
ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE / SERVICII (IS)

 zonă pentru instituţii şi servicii( Târg festival);

TRUP C – SAT TORCEȘTI S= 106,54ha
– U.T.R 11 ZONĂ PREPONDERENT DE LOCUINȚE (L)

P.O.T  = 40%; C.U.T. = 0,8 pentru constructii P+1E;



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI
77

 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zona pentru industrie si depozitare;
 zona pentru spatii verzi ;
 zonă pentru căi de comunicaţie;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;
 zona pentru gospodărie comunala- - cimitir cu interdicție definitivă de

construire ;
 zonă forestieră

TRUP D – SAT SILIȘTEA S= 87,88 ha
– U.T.R 12 ZONA PREPONDERENT LOCUINTE (L) ȘI  ZONĂ PROTEJATĂ DIN

PUNCT DE VEDERE ARHEOLOGIC (ZP)
P.O.T  = 40 %; C.U.T.=0,8 pentru constructii P+1E;
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zonă protejată din punct de vedere arheologic
 zonă pentru industrie/depozitare  izolat la periferia UTR-lui;
 zona pentru spaţii verzi sport şi agrement;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;


TRUP D1 – LĂCAȘ DE CULT S=0,68ha
- UTR 13 ZONĂ  INSTITUȚII PUBLICE / SERVICII (IS)

 zonă pentru construcții cu caracter religios
 zonă de protecție a sitului arheologic

TRUP D2 – STAȚIE CF S= 8,85ha
- UTR14   ZONA CIRCULAȚII CĂI FERATE (CF)

P.O.T  = 30%; C.U.T. = 0,6 pentru constructii P+1E;
 zonă pentru căi de comunicaţie- feroviară
 terenuri agricole în intravilan

 TRUP E – SAT CONDREA S=133,33ha
– U.T.R 15 ZONĂ PREPONDERENT DE LOCUINȚE (L)

P.O.T  = 40%; C.U.T. = 0,8 pentru constructii P+1E;
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zona pentru industrie si depozitare;
 zona pentru spatii verzi ;
 zonă pentru căi de comunicaţie-rutieră ;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;zona pentru gospodărie comunala

- cimitir cu interdicție definitivă de construire ;

TRUP E1 – UNITAȚI INDUSTRI E/ DEPOZITARE S=31,15ha
- UTR  16 ZONĂ INDUSTRI E DEPOZITARE (ID)

P.O.T  = 30%; C.U.T. = 0,6 pentru constructii P+1E;
 zona pentru industrie si depozitare;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zona de protecție la calea ferată cu interdicția temporară de construire
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare
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TRUP F – SAT SALCIA S=116,45ha
– U.T.R 17 ZONĂ PREPONDERENT DE LOCUINȚE (L)

P.O.T  = 40%; C.U.T. = 0,8 pentru constructii P+1E;
 zonă pentru locuinţe;
 zonă pentru instituţii şi servicii;
 zona pentru industrie si depozitare;
 zona pentru spatii verzi ;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră ;
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară;
 zona pentru gospodărie comunala- cimitir cu interdicție definitivă de

construire ;
TRUP F1 – UNITĂȚI INDUSTRIE / DEPOZITARE S=1,00ha
- UTR  18 ZONĂ INDUSTRIE DEPOZITARE  (ID)

 zona pentru industrie si depozitare;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

TRUP F2 – CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE S=0,59 ha
- UTR19 ZONĂ  CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE

 zonă pentru construcții tehnico- edilitare - Gospodărie de apă +32 puțuri
forate

TRUP A1 – UNITĂȚI INDUSTRIE / DEPOZITARE S= 6,84ha
– U.T.R 20 ZONA INDUSTRIE/ DEPOZITARE (ID)

P.O.T  = 30%; C.U.T. = 0,6 pentru construcții P+1E
 zona pentru industrie si depozitare;
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

TRUP A2 – UNITĂȚI AGRICOLE S= 1,27ha
– U.T.R 21 ZONA   UNITĂȚI AGRICOLE (A)

P.O.T  = 30%; C.U.T. = 0,6 pentru construcții P+1E
 zonă pentru unități agricole
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

TRUP A3 – UNITĂȚI AGRICOLE S= 1,08ha
– U.T.R  22 ZONA   UNITĂȚI AGRICOLE (A)

P.O.T  = 30% C.U.T. = 0,6 pentru construcții P+1E
 zonă pentru unități agricole
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

TRUP A4 –UNITĂȚI AGRICOLE S= 0,49ha
– U.T.R  23 ZONA   UNITĂȚI AGRICOLE (A)

P.O.T  = 30%; C.U.T. = 0,6 pentru construcții P+1E
 zonă pentru unități agricole
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

TRUP A5 – CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE S= 0,29ha
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– U.T.R 24 CONSTRUCȚII TEHNICO - EDILITARE(TE)
 zonă pentru construcții tehnico- edilitare

TRUP A 6 – CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE S= 0,45ha
– U.T.R  25    CONSTRUCȚII TEHNICO - EDILITARE (TE)

 zonă pentru construcții tehnico- edilitare

TRUP A7 – P.U.Z. S= 0,63ha
- UTR  26      ZONĂ PRESTĂRI SERVICII  (IS)

P.O.T  = 40 %; C.U.T. = 0,8; pentru construcții P+1E
 zonă pentru prestări servicii (Atelier mecanic);

TRUP A8 – UNITĂȚI AGRICOLE S= 0,96ha
- UTR  27 UNITĂȚI AGRICOLE (A)

P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6; pentru construcții P+1E
 zonă pentru unități agricole
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

TRUP A9 – UNITĂȚI AGRICOLE S= 0,54 ha
– U.T.R  28 ZONA   UNITĂȚI AGRICOLE (A)

P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6 pentru construcții P+1E
 zonă pentru unități agricole
 zonă pentru căi de comunicaţie- rutieră
 zonă pentru  construcții tehnico- edilitare

Intravilanul propus aferent drumurilor DN 25, DJ .
Extinderile de intravilan nu ating drumul naţional DN 25 şi nici drumul judeţean DJ 253.

Limitele intravilanului comunei Umbrăreşti- varianta 2008,  conf. AVIZ DRDP
Iaşi nr. 8690/25.06.2009, aferent DN 25 sunt urmatoarele:

-partea stângă: km 13+757 ÷ 18+050 – sat Umbrăreşti Deal
-partea dreaptă: km 13+757 ÷ 18+050 - sat Umbrăreşti Deal

Limitele intravilanului comunei Umbrăreşti aferent DJ 253 sunt urmatoarele:
km 0+000 – 0+675 – intravilan, L=0,675 km
km 0+675 – 8+100 – extravilan, L = 7,425 km

Ele își mențin aceleași coordonate și în varianta 2020.

3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Pentru zonele cu riscuri naturale, măsurile care vor fi luate sunt:

- interdicția definitivă de construire în zone cu risc de inundaţii;
- reabilitarea şi delimitarerea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de

construire;
- proiectele de investitii trebuie să realizeze evaluarea impactului asupra

mediului (EIM);
- identificarea şi utilizarea criteriilor de mediu în prioritizarea proiectelor ce

vizează  gestionarea problemelor de mediu;
Sprijin prioritar trebuie acordat investiţiilor care:
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- promovează cele mai bune tehnici/tehnologii disponibile, în vederea reducerii
poluării (BAT-uri),

- promovează minimizarea consumului de energie, creşterea eficienţei energetice şi a
cererii de energie şi promovează conservarea şi reutilizarea resurselor naturale.

Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor; amplasarea în zona
inundabilă a albiei majore sau în zonele de protecţie prevăzute la art. 40 din Legea apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de noi obiective economice şi/sau
sociale, amplasarea unor obiective şi desfăşurarea de activităţi în zonele de protecţie ale
platformelor meteorologice, precum şi pe o distanţă de 500 m în jurul acestora sunt
permise numai în baza unui aviz de amplasament, ce poate fi eliberat de autoritatea de
gospodărire a apelor în concordanţă cu prevederile din Legea apelor actualizată şi ale
Ordinului MMGA nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de
amplasament.

- asigurarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a
apelor pluviale,
- îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră cu cursurilor de apă,
din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;

- implementarea hărților de risc la inundaţii cu respectarea regimului de construcţii în
zonele inundabile;

- gospodărirea apelor;
- dirijarea controlată a apelor meteorice;
- diguri de protecţie şi de exploatare pentru apărarea împotriva inundaţiilor;
- îmbunătăţirea prognozelor inundaţiilor şi a monitorizării acestora;
- respectarea HG nr. 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie

sanitară şi hidrogeologică la captările de apă;  conform prevederilor Legii apelor nr.
107/1996, actualizată, se instituie zonă de protecţie în lungul cursurilor de apă, a digurilor
de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi în jurul barajelor, lucrărilor anexă acestora;
regimul de folosire a terenurilor din zonele de protecţie se va supune prevederilor legale;

În zonele de protecţie a cursurilor de apă sunt interzise:
- realizarea de depozite de deşeuri, reziduuri, dejecţii sau substanţe chimice;

- utilizarea de substanţe chimice pentru aplicarea de tratamente fito-sanitare;
- aplicarea de îngrăşăminte de orice fel;

- depozitarea substanţelor chimice (pesticide, erbicide, etc.) se va face în spaţii
acoperite, cu regim special de siguranţă, distrugerea celor expirate/ neutilizabile urmând
a se realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- lucrările de traversare a albiilor cursurilor de apă (poduri, podeţe, conducte, reţele,
etc.) se vor realiza numai cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a apelor mari şi în
baza avizului de gospodărire a apelor;  respectarea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică în jurul surselor, a construcţiilor şi instalaţiilor sistemului de alimentare cu
apă utilizată în scop potabil, conform prevederilor HG nr. 930/2005 şi ale Ordinului MMPP
nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie
sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi-a dat acordul pentru plan,
având în vedere că acesta s-a realizat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, HG nr. 525/1996 privind aprobarea
Regulamentului General de Urbanism, Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional-Secțiunea a V-a Zone de risc natural, HG nr. 383/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu riscuri
naturale, HG nr. 447/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
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elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, precum şi
HG nr. 26/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajarea a teritoriului şi de urbanism şi a
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România.

Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie în activităţile de gestionare a mediului,
ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării poluării, minimizarea cantităţilor
evacuate şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei.

Măsuri imediate pentru reducerea riscului seismic
- punerea în siguranță, în următorii ani, a construcțiilor care prezintă  un pericol

ridicat de prăbușire și care adăpostesc un număr important de persoane;
- creearea unor spații tampon pentru adăpostul provizoriu al locuitorilor pe timpul

executării lucrărilor de intervenție;
- continuarea acțiunii de inventariere și expertizare  a construcțiilor cu grad ridicat de

pericol;
- măsuri de informare corectă a populației și a factorilor de decizie la nivel local

asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic;
Strategia de informare si educare

Programul de educare antiseismica a populatiei trebuie sa fie o actiune care sa
puna accentul pe formele de educatie referitoare la conditiile concrete de hazard,
vulnerabilitate si risc din asezarile respective, avându-se în vedere urmatoarele directii
principale:
- programe de educatie generala a populatiei;
- programe de educatie specifica a unor categorii socio-profesionale si de vârsta ale
populatiei, inclusiv ale specialistilor si persoanelor cu atributii de conducere în institutiile
publice responsabile cu apararea împotriva dezastrelor si ale componentelor societatii
civile.

Ca forme de realizare a programelor mentionate se pot propune:
- dezbateri si popularizare prin mass-media; instruiri/ antrenamente organizate

periodic pe plan loca afise, pliante, brosuri cu reguli de baza ale protectiei individuale si
colective;

- manuale/ghiduri practice cuprinzând cunostinte generale si specifice socio-
profesionale; filme documentare;

Categoriile de clădiri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur puternic o reprezintă:
- construcţiile executate între 1950 si 1976 conform normativelor de proiectare în

vigoare atunci care au fost proiectate cu considerarea unor forte seismice mai reduse;
- clădirile joase din zidarie şi alte materiale locale executate tradiţional fără control

tehnic specializat.
După încetarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentele la

construcţiile hidrotehnice si poluari accidentale, CLSU va lua următoarele măsuri:
- numeşte o comisie în vederea stabilirii pagubelor fizice şi valorice şi a măsurilor

necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
- refacerea căilor de comunicaţie şi a podurilor;
- refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport ale regiei electice;
- repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate;
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare
- spijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea locuinţelor proprietate

personală avariate sau distruse;
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- demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare care împiedică
desfăşurarea normală a activităţilor cu recuperare a materialelor;

- colectarea, transportul si depozitarea materialelor poluatoare;
- cosirea vegetatiei acvatice, ierboase si indepartarea plutitorilor si deseurilor de

orice natura pe sectorul de curs de apa afectat de poluare;
- colectarea mortalitatilor piscicole sau animale si luarea masurilor epidemico-

sanitare in colaborare cu unitatile specializate;
- se vor efectua analize chimice iar cand acestea se incadreaza in valorile limita

admisibile se va informa Grupul de Suport Tehnic al C.J.S.U cu privire la acestea;
- participă împreună cu specialiştii din cadrul CJSU Iaşi la stabilirea fizică a

pagubelor înregistrate, întocmind în acest sens o notă de constatare;
- în baza notei de constatare întocmeşte în termen de cel mult 10 zile un „raport de

sinteză” privind evaluarea fizică şi valorică a pagubelor înregistrate pe teritoriul
administrativ al comunei, pe care îl înaintează la Centrul Operational al I.J.S.U.
Galatila telefon 0236/411456,si Grupuldesuporttehnic A.I.I.F.M.P.A.C.H.P.A. la
telefon 417963, fax 411429.

Alte măsuri de protecţie contra fenomenelor meteo periculoase
A. Planificarea şi gestionarea teritoriului prin:

- elaborarea hărţilor de risc;
- introducerea restricţiilor de construire în zonele de risc;
- precizarea restricţiilor în autorizaţiile de construcţie;
- reţinerea apei în sol prin lucrări agricole adecvate.

B. Dezvoltarea de sisteme informaţionale de avertizare şi prognoză fenomenelor
meteorologice periculoase şi a sistemelor decizionale de acţiune.
C. Protejarea culturilor cu plase antigrindină.
D. Plantarea perdelelor de protecţie şi a panourilor parazăpezi în jurul drumurilor
ameninţate de troienire.

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE -

Avizul nr. 34509/20.12.2021 SC Apă - Canal Galați a dat acordul pentru strategia
următorilor ani în evoluția localității astfel:

a. Alimentarea cu apa
Pentru etapa următoare se are în vedere extinderea conductelor de distribuția a

apei potabile  pe diferența de 10% ce este în lucru , urmând a se ajunge la un sistem de
alimentare cu apă de 100%.

În cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă
Uzată în județul Galați în perioada 2014-2020, în cadrul contractului nr.
23295/23.07.2018- GLCL 08- Alimentare cu Apă și Canalizare în Aglomerările Pechea și
Liești, în UAT Umbrărești s-a propus extinderea reșelei de distribuție, prin intermediul
unor conductte de apă PEHD De 110mm, Pn 10bar, pe o lungime totală estimată de
5055 m , din care 5013m sunt amplasați pe trama stradlă și 42 m reprezintă lungimea
subtraversărilor. .

b. Canalizarea
Comuna Umbraresti  își propune completarea / realizarea   sistemului  centralizat

de canalizare ape uzate menajere  în integralitatea lui .Extinderea sistemului de
canalizare se va realiza pe o lungime totală de 7340m .
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Pentru satele : Umbraresti, Umbraresti Deal si Torcesti se propune extinderea
colectoarelor de canalizare gravitationale in proportie de aproximativ 20%, statii de
pompare SPAU si conducte de refulare de la SPAU in caminele de canalizare de pe
colectoarele gravitationale.

Întrucât satele : Silistea, Condrea si Salcia nu dispun de sistem centralizat de
canalizare, se propun lucrari de canalizare care constau in:

- Colectoare de canalizare gravitationale;
- Statii de pompare SPA.
- Conducte de refulare de la SPAU in caminul de canalizare de pe colectoarele

gravitationale.
Rețele electrice
Se propune pentru comua Umbraresti  extinderea alimentarii cu energie electrica

din Sistemul Energetic National, prin intermediul  LEA 20 kV, alimentare posturi de
transformare 20/0,4kV astfel:

- În satul Umbraresti un PTA - zona de extindere  Trup A7
- În satul Umbraresti Deal un PTA - zona de extindere - Trup B1

Rețele de telefonie
Se păstrază situația prezentată la capitolul 2.9 Situația existentă în baza Avizul

nr. 524/10.12.2021 de la SC Telekom Romania Communications SA

Alimentarea cu gaze naturale
În prezent s-a implementat sistem de distributie gaze pentru comunele Draganesti,

Barcea si  comuna Umbraresti.
Statia de reglare masurare predare (SRM-P) s-a prevazut in comuna Draganesti,

satul Malu Alb.
Lungimea totala a retelei de alimentare cu gaze naturale care pleaca din SRM–P

tranziteaza comunele Draganesti, Barcea si Umbraresti, jud. Galati de-a lungul drumului
national DN25 Tecuci Galati si se ramifica pe strazile si satele apartinatoare a celor 3
comune.

Pentru comuna Umbraresti cu satele apartinatoare Umbraresti, Umbraresti Deal,
Torcesti, Silistea, Condrea, Salcia s-a realizat retea de distributie gaze naturale  in
lungime de 41,773Km.
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3.10 PROTECŢIA MEDIULUI

Depozitarea deseurilor
Modul de gestionare al deşeurilor la nivelul comunei Umbrărești   în prezent se

realizează în conformitate cu prevederile PJGD Galaţi, după cum urmează:
Deşeurile menajere : Consiliul Local Umbrărești  se ocupă de gestionarea  deşeurilor

menajere (din poartă în poartă, etc, după caz) şi are încheiat un contract cu un operator de
salubritate privat S.C. Leonmar SRL.  pentru transportul şi un contract de  depozitarea cu
firma . S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L. cu punct de lucru Rampa Roșiești -Vaslui într-un
loc special amenajat la  Vaslui .

Deşeurile reciclabile :Pentru respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul
deşeurilor reciclabile, la nivelul comunei, Primăria a amenajat 18 containere din plasă pentru
colectare selectivă a  deşeurilor  reciclabile  (plastic, hârtie, și mai puțin sticlă și  metal,) pe 18
de amplasamente.



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI
85

NR.
CRT
.

SATUL ÎN CARE
ESTE PUNCTUL
DE COLECTARE

STRADA PE CARE ESTE
PUNCTUL DE COLECTARE

Nr.
Containere

OBSERVAȚII

1 Sat Umbrărești

Stefan cel Mare , 2 buc. Stadion, Nicu  Stoica

Str. Mihai Eminescu 1 buc. Magazin Martinii

Str. Gen  Erimia
Grigorescu

3 buc.
Magazin
Romi,Biserica,Nica
Dumitru

2 Sat Umbrărești
Deal

Str. Alex.Ioan Cuza 5 buc. Nr.452,Dorada,Gradinița
Deal , Ion, Scoala

Str. Stefan Cel Mare 2 buc. Depozit,Magazin Angela

3 Torcești Str. Gen  Erimia
Grigorescu

1 buc. Magazin Luca.

4 Condrea Str. Constantin
Brâncoveanu

1 buc. Dispensar

5 Salcia Str. Constantin
Brâncoveanu

2buc. Lângă Școală, Bălănescu.

6 Siliștea Grigore Ureche 1 buc. Magazin  Neica

Deşeurile inerte din construcţii şi demolări - există HCL nr. 5/22.01.2021 privind
regimul deşeurilor  inerte  rezultate din  construcții și demolări.Ele se  vor depozita în
zona fostului pod din Torcesti, podul care traverseaza raul Barlad si Biserica din satul
Salcia, pentru consolidarea malurilor.
Deşeurile electrice şi aparatura electrocasnică: - sunt colectate întru-un spațiu
special amenajat de tip magazie, în sediul Primăriei , de unde sunt ridicate și
transportate de către SC ECO- METAL RECYCLING SRL

Deşeurile agrozootehnice  (gunoi de grajd), se depozitează individual pentru
fiecare gospodărie în parte, pe teren propriu.
Cadavrele animaliere sunt  depozitate într-o ladă frigorifică dintr-un spațiu special
amenajat în clădirea veche a Primăriei și colectate de către SC Enal Petricris SRL ,
în în vederea incinerării.

Deşeurile provenite de la cabinetul medical din comuna, considerate
periculoase (infecţioase şi înţepătoare) vor fi colectate în containere speciale ce vor fi
puse la dispoziţie de către unităţile specializate de neutralizare a deşeurilor
periculoase şi transportate în condiţii de siguranţa şi incinerate intr-un incinerator
spitalicesc autorizat.Fiecare unitate sanitară de pe raza comunei Umbraresti are
încheia contract de predare a deșeurilor medicale cu o societate specializată.
Organizarea spaţiilor verzi

Spaţiile verzi existente vor fi amenajate în scopul îmbunătăţirii calităţii vieții
Necesar spatii verzi: 7296 locuitori (numar locuitori in 2020) x 26 mp/locuitor =
aprox. 18,969 ha (suprafata minimă).

Real propus 18,97 ha.,ce se falcă conform centralizatorului  pentru spații
verzi.
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CCEENNTTRRAALLIIZZAATTOORR SSPPAAŢŢIIII VVEERRZZII
NR.
CRT. TIP DE ZONĂ VERDE SUPRAFAŢA (ha)

UMBRARESTI RESEDINȚA DE COMUNA                                 5,62ha

a. Spaţiu verde public cu acces nelimitat
- fâşii plantate + scuaruri 2,62

b.
Spaţiu verde public de folosinţă specializată:
- aferente dotări publice (scoli, grădinițe, unități
sanitare, instituții, edificii de cult, cimitire) 1,50

c. Spaţiu verde pentru agrement:
- teren sport
- parc

0,85

d. Culoare de protecţie faţă de infrastructura
edilitara

1,00

UMBRĂREȘTI  DEAL 5,00ha

a. Spatiu verde public cu acces nelimitat
- fâşii plantate + scuaruri

3,10

b. Spatiu verde public de folosinţă specializată:
- aferente dotări publice(scoli, gradinite, unitati
sanitare, institutii, edificii de cult, cimitire)

1,30

d. Culoare de protecţie faţă de infrastructura edilitara 0,60

SAT TORCEȘTI 1,80ha

b. Spatiu verde public de folosinţă specializată:
- aferente dotări publice (scoli, gradinite, unitati
sanitare, institutii, edificii de cult, cimitire)

0,40

d. Culoare de protecţie faţă de infrastructura edilitara 1,40

SAT SILIȘTEA 1,50ha

b. Spatiu verde public de folosinţă specializată:
- aferente dotări publice (scoli, gradinite, unitati
sanitare, institutii, edificii de cult, cimitire)

0,40

d. Culoare de protecţie faţă de infrastructura edilitara 1,10

SAT CONDREA
2,30ha

b. Spatiu verde public de folosinţă specializată:
- aferente dotări publice (scoli, gradinite, unitati
sanitare, institutii, edificii de cult, cimitire)

0,50

d. Culoare de protecţie faţă de infrastructura edilitara 1,80

SAT SALCIA 2,75ha
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b. Spatiu verde public de folosinţă specializată:
- aferente dotări publice (scoli, gradinite, unitati
sanitare, institutii, edificii de cult, cimitire)

0,75

d. Culoare de protecţie faţă de infrastructura edilitara 2,00

3.10 DELIMITAREA ZONELOR PROTEJATE ȘI RESTRICȚII
GENERALE PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI
CONSTRUIT

S-a stabilit zona de protecție pentru monumentul istoric Situl arheologic Așezarea
eneolitica "Mahalaua Tămășeni" și pentru cele 11 movile reperate în decursul timpului
ca fiind considerate zone cu potențial arheologic și neclasate în coordonate Stereo 70,
de către echipa formată din  arheolog și inginerul  topometru.

Toate aceste areale au fost cumulate în opt zone( Z1- Z8) , ușor identificabile în
teren și pentru care sau stabilit coordonatele Stereo70,centralizate pe planșa Anexă ,
atașată documentației .
Aceste zone sunt :
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Planșa Anexa :
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Z1 - Aşezarea eneolitică "Mahalaua Tămăşeni "– la marginea de est a satului
- cf. L.M.I./2015 poz.88 - GL-I-s-B-02996-- Sat Umbrărești – comuna Umbrărești

Z2 - alipită zonei Z1 este zona de protecție pentru "Punct Bucur", în partea de
nord- vest a satului Umbraresti , comuna Umbrărești
Z3 cuprinde : "Punct Casadie "- sat Umbrărești , Punct Bahnă "- Sat Umbrărești ,
"Punct La Bulgari " Sat Umbrărești și "Punct hotar Umbrărești Barcea "- Sat
Siliștea comuna Umbraresti .
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Z4 - Punct "Dealul Bisericii "- Sat Siliștea comuna Umbrărești
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Z5 - " Punct Inărie"- Sat Salcia comuna Umbrărești
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Z6 - "Movila Prodan 1"și "Movila Prodan 2" Sat Umbrărești-Deal com. Umbraresti
conform plansa Anexa
Z7 - "Movila Cioara" Sat Umbrărești Deal, com. Umbraresti - conform plansa Anexa
Z8 - "Movila Arcaciu" Sat Umbraresti Deal aproape de limita cu UAT Cudalbi.-
conform plansa Anexa

Pentru monumentul istoric Situl arheologic" Mahalaua Tămășeni " se va avea în
vedere următoarele aspecte pentru emiterea avizului de specialitate obligatoriu pentru
obținerea Autorizației de Construire : - pentru porțiunea aflată în intravilan  se va întocmi
cercetarea arheologică de specialitate

- pentru porțiunea aflată în extravilan  se va realiza
supraveghere arheologică pe toată durată de intervenție asupra terenului.
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Pentru cei 11 tumuli ( movile) cu potențial arheologic, reperați și neclasați este
obligatorie supravegherea arheologică  pe toată durată de intervenție asupra terenului în
vederea emiterii avizului de specialitate necesar obținerii Autorizației de Construire .

Recomandări de înscriere în L.M.I.
Fondul construit existent este majoritar de dată recentă . Case bătrânești sunt puține ;
cele mai multe au suportat modificări consistente și "modernizări ". În funcție de natura  și
anvengura intervențiilor , sau păstrat doar elemente  isolate : pazii traforate , stîlpi din
lemn și elemente de tâmplărie.

În această etapă nu s-a făcut o recomandare fermă de înscriere în LMI/2015
obiectivele în discuție fiind incluse doar în categoria susceptibil de clasare. În vederea
luării unei decizii privind demararea procedurii de clasare,este  recomandată
realizarea unor cercetări suplimentare. Independent de acest lucru, construcțiile
semnalate vor fi protejate prin R.L.U. aferent PUG. Pentru a avea garanţia conservării
obiectivelor și pentru a preveni alterarea calităţilor pe care le dețin, se instituie o serie de
reglementări de intervenţie, care vor fi preluate în prezenta documentație.

Este necesar ca lucrările curente de întreţinere, reparaţii, consolidare,
restaurare etc. să nu conducă la deteriorarea imaginii edificiilor; de asemenea,
trebuie prevenită realizarea, în vecinătate, a unor construcţii care prin dimensiune,
volum, finisaje, cromatică, să contribuie la modificarea modului în care sunt
percepute obiectivele semnalate.

Reglementări cu caracter general pentru intervenţii asupra imobilelor din comuna Umbrărești
(construcţii noi, reparaţii, modificări, extinderi ale clădirilor existente):
- Intervenţiile asupra construcţiilor cu funcţiuni publice (primărie, şcoli etc.) şi de culte din
comună se vor realiza cu consultarea prealabilă a unui arhitect; se recomandă ca la construcţiile
realizate până la jumătatea secolului al XX-lea să se solicite punctul de vedere al personalului
cu experienţă în protejarea patrimoniului imobil.
- Amplasarea: se recomandă respectarea POT şi CUT specifice localităţii şi menţinerea
modului de ocupare a parcelei, identificate prin analizele urbanistice care stau la baza PUG
(retrageri, orientarea faţă de punctele cardinale, respectiv faţă de spaţiul public, alinierea
construcţiilor etc); amplasarea clădirilor principale va respecta retragerile specifice zonei şi
raportul cu aliniamentul, respectiv limitele parcelei; amplasarea clădirilor pe aceeaşi parcelă va
ţine cont de specificul zonei. Distanţele minime dintre clădiri vor respecta caracterul zonei şi vor
asigura condiţii optime de confort.
- Se conservă trama stradală existentă.
- Se recomandă păstrarea parcelarului existent; nu se recomandă comasări de parcele
care să permită construirea unor clădiri cu volum mai mare decât media zonei; sunt interzise
divizări în urma cărora să rezulte parcele neconstruibile.
- Regim de înălţime: înălţimea maximă admisă - P+1 (7m la cornişă).
- Siluetă: construcţiile noi vor avea volume simple; se vor evita elemente parazitare. Se
recomandă păstrarea gabaritelor specifice zonei, pentru a se evita ieşirea din scara în raport cu
fondul construit existent.
- Finisajele noilor construcţii nu vor contrasta cu materialele tradiţionale locale. Nu se admite
utilizarea betonului aparent, a pereţilor cortină, a placajelor ceramice, din sticlă sau materiale
plastice. Se recomandă utilizarea lemnului, a zidăriei, tencuielilor şi zugrăvelilor pe bază de var,
în culori deschise (alb, crem, bej).
- Construcţiile noi vor respecta caracteristicile arhitecturale şi urbanistice ale caselor
tradiţionale (modul de ocupare al parcelei, alinierea faţă de stradă, relaţia cu vecinii, utilizarea
unor elementele de tranziţie adaptate după modelul tradiţional local, înălţimea, tipul de
acoperire).
- Raportul plin / gol va respecta caracterul arhitecturii locale. Se recomandă goluri de uşi şi
ferestre de formă dreptunghiulară sau pătrată; se vor evita alte forme (triunghiulare,
trapezoidale, rotunde, poligonale etc). Tâmplăria nouă va respecta, atât cât este posibil, modelul
tâmplăriei locale. Se va evita utilizarea tâmplăriei din PVC (în special a celei de culoare albă) la
ferestre şi uşi exterioare.



MEMORIUL GENERAL - P.U.G. COMUNA UMBRĂREȘTI , JUDEŢUL GALAŢI

93

- Elementele adiacente construcţiei (prispe, scări exterioare, stâlpi, balustrade, copertine)
vor fi concepute şi realizate în spiritul tradiţiei locale. Se interzice închiderea prispelor la
construcţiile existente. Se acceptă împrejmuiri de tipul celor tradiţionale, care nu blochează
vederea asupra curţilor.
- Acoperişul va avea o formă geometrică simplă, conformă caracterului arhitecturii locale.
Se recomandă şarpante din lemn cu pante cu aceeaşi inclinaţie, adaptate regimului pluvial
regional. Învelitoare va fi adaptată tradiţiei locale. De evitat învelitorile din materiale care imită
soluţiile tradiţionale; este interzisă utilizarea unor materiale în culori stridente, străine de culorile
învelitorilor tradiționale.
- Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Nu se admit
construcţii anexe prefabricate din beton armat aparent, tip „container”, construcţii metalice
aparente etc.

Reglementări cu caracter specific pentru satul Siliștea, comuna Umbrărești,
generate de biserica „Adormirea Maicii Domnului”, susceptibilă de clasare:
- Se recomandă continuarea cercetării în vedere luării unei decizii privind
clasarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Siliștea, comuna Umbrărești, în
Lista Monumentelor Istorice. Într-o primă etapă este necesară evaluarea calităților spațial-
structurale ale interiorului edificiului, identificarea componentelor artistice și a pieselor de
patrimoniu mobil.
- De la momentul intrării în vigoare a noului Plan Urbanistic General al comunei
Umbrărești, intervenţiile asupra bisericii susceptibile de clasare, precum şi lucrările de
construcţie în imediata ei vecinătate, se vor supune reglementărilor din R.L.U.aferent
PUG comuna Umbrărești.
- Orice intervenţie asupra clădirii va necesita obţinerea avizului favorabil al
autorităţilor competente.
- Orice intervenţie asupra bisericii se va realiza doar cu consultarea prealabilă
a personalului specializat în domeniul patrimoniului cultural.
- În cazul în care se constată apariţia unor probleme de natură structurală (ex:
fisurarea zidăriei, tasări locale), se va apela obligatoriu la serviciile personalului
specializat.
- Sunt interzise intervenţii care să altereze aspectul clădirii (ex: modificarea
dimensiunii şi formei golurilor de ferestre).
- Sunt interzise intervenţiile pe parcela bisericii, precum și în imediata vecinătate,
care să altereze percepţia asupra clădirii (ex: realizarea unor construcții funerare masive,
care să concureze biserica).
- Este obligatorie conservarea monumentelor funerare vechi din incinta bisericii.
- Parcela bisericii, pe care este amenajat cimitirul satului, are potențial arheologic
crescut, fiind cunoscută existența, în acest loc, a unor construcții anterioare; în cazul unor
descoperiri arheologice întâmplătoare (fragmente de zidărie ori artefacte), proprietarul și
autoritățile sunt obligați să anunțe în cel mai scurt timp personalul calificat, cu atribuții în
domeniu.
Reglementări cu caracter specific pentru satul Torcești, comuna Umbrărești,
generate de biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, susceptibilă de clasare:
- Se recomandă continuarea cercetării în vedere luării unei decizii privind
clasarea bisericii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din satul Torcești, comuna
Umbrărești, în Lista Monumentelor Istorice. Într-o primă etapă este necesară evaluarea
calităților spațial-structurale ale interiorului edificiului, identificarea componentelor artistice
și a pieselor de patrimoniu mobil.
- De la momentul intrării în vigoare a noului Plan Urbanistic General al comunei
Umbrărești, intervenţiile asupra bisericii susceptibile de clasare, precum şi lucrările de
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construcţie în imediata ei vecinătate, se vor supune reglementărilor din R.L.U. aferent
PUG comuna Umbrărești.
- Pentru conservarea valorilor arhitecturale identificate prin studiu, orice
intervenţie asupra clădirii va necesita obţinerea avizului favorabil al autorităţilor
competente.
- Orice intervenţie asupra bisericii se va realiza doar cu consultarea prealabilă
a specializat în domeniul patrimoniului cultural.
- Sunt interzise intervenţii care să altereze caracteristicile clădirii (paramentul
exterior, materiale de finisaj, dimensiunea şi forma golurilor, forma accesului etc).
- În cazul în care se constată apariţia unor probleme de natură structurală (ex:
fisurarea zidăriei, tasări locale), se va apela obligatoriu la serviciile personalului
specializat.
- Sunt interzise intervenţiile pe parcela bisericii sau pe parcelele din imediata
vecinătate, care să altereze percepţia asupra clădirii. Aceste recomandări se referă
inclusiv la vegetația existentă.
- Intervenţiile asupra construcţiilor din imediata vecinătate (reparaţii, modificări,
extinderi, construcţii noi, împrejmuiri etc.) vor ţine cont de vecinătatea bisericii; sunt
interzise lucrările care aduc prejudicii imaginii bisericii.
Recomandări suplimentare pentru satul Condrea, comuna Umbrărești, referitoare la
obiectele de patrimoniu funerar din cimitirul situat în jurul bisericii din localitate:
- Este obligatorie conservarea obiectelor de patrimoniu funerar vechi, cu toate
elementele componente: monument funerar, elemente de împrejmuire, piese de mobilier
funerar, inscripții (pe monumentele funerare sau pe elemente adiacente acestora). Aceste
obiecte, valoroase prin ele însele, au o mare semnificație istorică și memorială pentru
întreaga comunitate, nu doar pentru satul Condrea.
- Identificarea obiectelor de patrimoniu funerar cu specific rural (cruci și stâlpi
funerari din lemn) și conservarea acestora, ca martori ai tradiției locale privind obiceiurile
funerare din zonă.
- În cazul locurilor de veci neutilizate, care urmează a fi reconcesionate,
monumentele funerare vechi se vor conserva in situ, ori într-un loc special amenajat,
după caz; în acest scop, se recomandă rezervarea, în cimitir, a unei zone vizibile, în
suprafaţă de câţiva metri pătraţi, pentru amenajarea unei expuneri a monumentelor vechi,
scoase din uz. Se recomandă consultarea personalului specializat, cu scopul identificării
obiectivelor vizate de această recomandare.

3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza reglementărilor

partea grafică (planşei A.2 precum şi planşei Regulamentului Local de Urbanism R.L.U.).
Prevederile din piesele desenate ale P.U.G. se explicitează şi detaliază prin
Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.), urmărindu-se:
- Considerarea comunei ca un tot unitar, reglementările prevăzute aplicându-se la
întreg teritoriul administrativ al acesteia, atât în intravilan cât şi în extravilan.
- Înscrierea prevederilor din documentaţiile de urbanism şi de investiţii elaborate
anterior şi aprobate în prevederile P.U.G., acestea din urmă având menirea de a alătura
problemele punctuale şi sectoriale într-o viziune generală şi unitară.
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- Coroborarea prevederilor din P.U.G. cu cele din actele legislative şi normative
specifice domeniului sau cu cele din actele legislative şi normative complementare
domeniului.
- Zonificarea funcţională a teritoriului, prin stabilirea tipurilor de zone şi subzone, în
raport cu funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare.
- Modul de utilizare a terenurilor, prin încadrare în diversele categorii (necondiţionat,
interdicţie temporară până la elaborarea P.U.Z.-ului, P.U.D-ului, interdicţie definitivă).
- Enunţarea regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor (păstrarea
integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit; siguranţa construcţiilor
şi apărarea interesului public; amplasări şi retrageri minime obligatorii; asigurarea
acceselor obligatorii; echiparea edilitară; forma şi dimensiunile terenului; înălţimea
construcţiilor; amplasarea spaţiilor verzi).
- Prevederi specifice la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale, având ca suport
unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.).

- Enunţarea obiectivelor de utilitate publică necesar să se realizeze pe teritoriul
comunei.

Pe baza celor de mai sus, în cadrul prezentului P.U.G. au fost menţionate
următoarele reglementări:

- La nivelul teritoriului administrativ au fost inventariate şi numerotate toate trupurile
intravilanului: Trup A - Sat Umbrărești Deal,Trup A1- E1- F1 - Unități industrie/ depozitare
, Trup A2-A3-A4-A8-A9 -Unități agricole,Trup A5 - A6- F2 Construcții tehnico- edilitare ,
Trup A7-P.U.Z.,Trup B - Umbrărești reședința de comuna, Trup C - Sat Torcești ,Trup D -
Sat Siliștea, Trup D1-Locaș de cult ,Trup D2 - Stație CF, Trup E- Sat Condrea , Trup F -
Sat Salcia .

- Zonarea/zonele funcţionale.
- Stabilirea zonelor de protecţie/interdicţii.
- Recomandări, restricţii şi permisivităţi
- Stabilirea coeficienţilor urbanistici.
- Stabilirea necesarului de dotări la nivel de comună și completarea sau

redimensionarea acestora după caz .
- Reabilitarea și dotarea Așezământului Cultural de la Umbrărești ;

- Instituirea zonei de protecţie pentru situl arhelogic"Așezare"mahalaua Tămășeni
amplasată la marginea de est a satului Umbrărești  comuna Umbrărești , conform
LMI/2015 poz. 88. GL-I-s-B-02996 - mil. IV a.Chr.-eneolitic târziu , Cultura Gumelnița,
aspectul Stoicani - Aldeni.
- Identificarea celor 11 tumuli în zone cu potențial arheologic, reperați şi neclasaţi,

pe teritoriul UAT  comuna Umbrărești .
- Completarea  utilităților la nivel de comună  până la 100%: apă rece și canalizare;
- Punerea în operă a proiectului în faza SF pentru înființarea sistemului de

alimentare cu gaze naturale a comunei ;
- Corelarea necesarului de spații verzi/ locuri de joacă cu necesitățile  populației și

evoluția localității.

3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Terenurile amplasate în intravilanul sau extravilanul comunei Braniștea pot fi

dobândite şi înstrăinate prin oricare din modurile stabilite de lege, prin moştenire, donaţii,
cumpărare, concesionare, prin acte autentificate.

Obiectivele de utilitate publica reprezinta acele propuneri ale adminstratiei publice
menite a asigura dezvoltarea durabila a localitatii, în functie de problemele principale, de
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potentialul acesteia corelate cu bugetul si cu strategia de dezvoltare locala. Realizarea
acestor obiective necesita rezervarea de terenuri, stabilirea tipurilor de proprietate asupra
acestora precum si circulatia lor. Autorizarea construirii acestora va fi precedată – unde
este cazul – de declararea cauzei de utilitate publică (Legea 33/1994).

Obiectivele de utilitate publică existente/propuse pentru următorii 10 ani de pe
teritoriul comunei Braniștea sunt următoarele:

Umbrărești - reședința de comună - Trup B
A. Instituţii publice şi servicii
1. Administraţie - Primărie
2. Învăţământ Școala Gimnazială  nr. 1- Umbrărești
3. Sănătate - Cabinet medical
4. Cultură - Căminul Cultural
5 .Culte- Biserica
6. Servicii- Oficiul Poștal
D. Gospodăria comunală: cimitir
E. Spații plantate, sport și agrement Teren de spot , parc ,scuaruri
F. Căi de comunicaţie rutieră: drumuri comunale
H . Căi de comunicaţie aeriana : pistă elicoptere.
I. Infrastructura majoră: toate rețelele de utilități publice

Sat Umbrărești   Deal - Trup A
A. instituții publice și servicii
2. Învăţământ Școală gimnazială nr. 2 și Grădinița nr. 2
5. Culte Biserica
6. Servicii: C.E.C. , Telekom , 2 Stații de  carburanți
B. Apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională
7. Poliţia
D. Gospodăria comunală: 2 cimitire
E. Spații plantate, sport și agrement scuaruri
F. Căi de comunicaţie rutieră: DN 25 Galați - Tecuci , drumuri comunale
G. Căi de comunicaţie feroviară : stație CFR și și Linia Tecuci - Bărboși -interoperabilă
I. Infrastructura majoră: toate rețelele de utilități publice, stație electrică de transformare
,stație de irigații .

Sat Torcești - Trup C
A. instituții publice și servicii
2. Învăţământ Grădinița nr. 1
5. Culte Biserica
D. Gospodăria comunală: cimitir
F. Căi de comunicaţie rutieră: drumuri comunale
J. Zonă forestieră : 2 cantoane silvice

Sat Siliștea - Trup D
A. Instituţii publice şi servicii
4. Cultură-. Muzeu( Fundație)fostă Școală Șiliștea
5. Culte Biserica
D. Gospodăria comunală: cimitir
F. Căi de comunicaţie rutieră: drumuri comunale
G. Căi de comunicaţie feroviară: stație CFR ( Trup D2)+ Linia CFR Făurei -Tecuci (
neinteroperabilă)
H. Infrastructura majoră: toate rețelele de utilități publice
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Sat Condrea - Trup E
A. Instituţii publice şi servicii
2. Învăţământ Școala Gimnazială -corp vechi , Școala Gimnazială -corp nou
3. Sănătate Cabinet medical
5. Culte Biserica
D. Gospodăria comunală: cimitir
E. Spații plantate, sport și agrement:
F. Căi de comunicaţie rutieră: drumuri comunale
G. Căi de comunicaţie feroviară: stație CFR (Trup E1)+ Linia CFR Făurei -Tecuci (

neinteroperabilă)
Sat Salcia - Trup F

A. Instituţii publice şi servicii
2. Învăţământ Școala  cu clasele I-IV" Teleoacă Vasile ", Grădinița nr. 1
5. Culte- Biserica
D. Gospodăria comunală: cimitir
F. Căi de comunicaţie rutieră: drumuri comunale
H. Infrastructura majoră: toate rețelele de utilități publice, și puțuri forate (32 bucăți -
Trup F2 )

Cap.4 CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Planul Urbanistic General al comunei Umbrărești pune în evidenţă măsurile ce trebuiesc
urmate pentru dezvoltarea dinamicii rurale într-un cadru  economic şi demografic
sustenabil, gestionând resursele  naturale ale solului şi conservând/ protejând mediul,
pentru ameliorarea calităţii vieţii.

Planul Urbanistic General prezent asigură din punct de vedere urbanistic
instrumentul tehnic de gestionare a teritoriului administrativ al comunei Umbrărești de
către organele administraţiei locale pe o perioadăa de minim 5 ani – maxim 10 ani.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute in P.U.G. vor fi necesare etape de
proiectare ulterioare , vizând zone mai întinse sau mai restrânse din comuna  respectiv
planuri urbanistice zonale, precum şi planuri urbanistice de detaliu pentru
amplasamentele unor investiţii concrete.

Sarcina permanentă a organelor administraţiei publice locale este aceea de a
urmări respectarea prevederilor acestor documentaţii de urbanism şi amenajarea
teritoriului, intervenind pentru alocarea de fonduri bugetare necesare dezvoltării comunei
şi încurajând totodata iniţiativa particulară spre folosul public .

Planul Urbanistic General avizat şi aprobat , însotit şi de Regulamnetul Local de
Urbanism aferent, va fi folosit ca un instrument tehnic si juridic în activitatea Primariei
Umbrărești .

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare
a comunei Umbrărești se pot desprinde următoarele concluzii:

- Resursele materiale locale şi forţa umană, utilizate într-un sistem diversificat, pot
asigura relansarea economico-socială a comunei;

- Suprafaţa ocupată de unităţile productive poate asigura menţinerea şi
dezvoltarea funcţiunilor economice, prin schimbarea de destinaţie, retehnologizare şi
chiar amplasarea de noi unităţi;

- Satisfacerea solicitărilor pentru realizarea de locuinţe implică analizarea
responsabilă a suprafeţei actualului intravilan;

- Serviciile către populaţie trebuie dezvoltate şi diversificate;
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Prezentul P.U.G. urmează să fie supus dezbaterilor publice în cadrul comunităţii comunei
Umbrărești .

După obţinerea avizelor legale din partea factorilor interesaţi, P.U.G., inclusiv
Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al comunei
Umbrărești.

Odată cu aprobarea, P.U.G., inclusiv R.L.U., capătă valoare juridică, constituindu-
se în instrumentul de lucru al administraţiei publice locale în:

- Fundamentarea solicitării unor fonduri de la bugetul statului sau a fondurilor
externe, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică (modernizare căi de
comunicaţie, implementarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, canalizare, etc.);

- Emiterea certificatelor de urbanism şi a  autorizaţiilor de construire, în
conformitate cu prevederile P.U.G.;

- Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări,
parcelări etc.);

- Clarificarea unor litigii ce pot apărea între persoane fizice şi juridice, alte situaţii;
Respingerea unor solicitări de construire, neconforme cu prevederile P.U.G.

ÎNTOCMIT,
ARH. ROXANA MARIA GHEORGHIU
R.U.R. B, D, E, F6, G6.


