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1. INTRODUCERE 

Studiul de față face parte din demersul de reactualizare a Planului Urbanistic General al 

comunei Josenii Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud și are ca obiective principale (1) 

diagnoza situației actuale a mediului în perimetrul care face obiectul studiului (cuprinzând o 

succintă caracterizare fizico-geografică, starea factorilor de mediu, schimbările climatice și 

manifestarea lor în teritoriul analizat, riscurile naturale și antropice și decelarea principalelor 

disfuncționalități în domeniul protecției mediului) și (2) identificarea unor priorități și 

propuneri de ameliorare a calității și stării de conservare a mediului și management al 

riscurilor naturale și antropice, mai ales în contextul schimbărilor climatice actuale și 

prognozate. 

 La elaborarea acestui studiu s-a ținut cont de prevederile Directivelor Europene din 

domeniul protecției mediului, transpuse și implementate în legislația națională printr-o serie 

de acte normative, precum legi, ordine, ordonanțe de urgență, regulamente etc. 

 De asemenea, la elaborarea lucrării au fost luate în considerare informațiile și 

recomandările preluate dintr-o serie de documente de specialitate, printre care se numără: 

- Rapoartele anuale privind starea mediului în județul Bistrița-Năsăud (2005-2020); 

- Planul local de acțiune pentru mediu al județului Bistrița-Năsăud; 

- Planurile de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR 2016, 2019) din județul Bistrița-

Năsăud; 

- Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OUG 142 / 2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, 

Secțiunea VIII - Zone cu resurse turistice; 

- Planul județean de gestionare a deșeurilor județul Bistrița-Năsăud (actualizat în 

2020); 

- Planul de management actualizat al Spațiului Hidrografic Someș - Tisa (2021); 

- Planul de management al riscului la inundații ABA Someș - Tisa; 

- Informații publicate pe paginile web ale agențiilor de protecția mediului; 

- Alte acte legislative din domeniu. 

 Unitatea administrativ-teritorială care face obiectul acestui studiu de fundamentare 

este o comună rurală amplasată în partea central-estică a teritoriului județului Bistrița-

Năsăud, la o distanță rutieră de cca. 18 km de reședința de județ, municipiul Bistrița, care 

constituie și cel mai apropiat centru urban. Comuna Josenii Bârgăului este situată pe traseul 
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drumului național DN 17 (E576) care asigură legătura între partea nordică a Moldovei (jud. 

Suceava) și Transilvania prin pasul Tihuța (alt. 1201 m). UAT Josenii Bârgăului este deci parte 

a unei axe rutiere principale în lungul căreia se succed, între pasul Tihuța și municipiul 

Bistrița, o serie de comune ce formează Ținutul Bârgaielor. De asemenea, comuna Josenii 

Bârgăului este străbătută de calea ferată cu ecartament normal Bistrița - Bistrița Bârgăului, 

cu halta CFR la Rusu Bârgăului și la Josenii Bârgăului, respectiv Punct Oprire la Mijlocenii 

Bârgăului. 

 Sub aspect fizico-geografic, teritoriul care face obiectul acestui studiu este un areal 

rural dezvoltat în culoarul depresionar al Bistriței Ardelene, și se grefează pe zona de contact 

dintre orogenul carpatic (Munții Bârgăului) și Depresiunea Transilvaniei (Dealurile Bistriței). 

Datorită poziționării într-o zonă de contact, comuna Josenii Bârgăului beneficiază, la fel ca și 

comunele vecine, de resurse complementare provenite atât din zona montană, cât și din cea 

deluroasă de la est de acest spațiu, constituind un factor benefic pentru dezvoltarea 

economică și socială. 

 UAT Josenii Bârgăului este compusă din 4 localități: Josenii Bârgăului, Mijlocenii 

Bârgăului, Rusu Bârgăului și Strâmba. Primele trei dintre acestea s-au format în zona de 

culoar a Bistriței Ardelene, valorificând mai ales situri de vale cu terase fluviale și versanți cu 

înclinare redusă, fapt care a permis o dezvoltare de tip mixt a localităților, cu fizionomie 

liniar-adunată și tentaculară în lungul drumurilor și rețelei hidrografice, în timp ce satul 

Strâmba are o fizionomie liniar-adunată. 

 Spre deosebire de alte comune rurale din județul Bistrița-Năsăud, comuna Josenii 

Bârgăului se remarcă printr-o stabilitate generală a efectivului populației în ultimele trei 

decenii, și mai ales printr-o creștere recentă semnificativă a populației stabile, de la 4541 

persoane la ultimul recensământ (2011) până la 5367 persoane în 2021. Evoluția pozitivă a 

efectivului de populație stabilă se reflectă în toate activitățile și procesele care se desfășoară 

într-un teritoriu locuit, inclusiv în ceea ce privește dinamica factorilor de mediu și riscurile 

naturale și antropogene, și trebuie luată în considerare în orice demers strategic și de 

planificare care vizează dezvoltarea economică, socială, urbanistică și environmentală. 

2. CARACTERIZARE  FIZICO-GEOGRAFICĂ  

2.1. LOCALIZAREA ARIEI DE STUDIU 

 

 Comuna Josenii Bârgăului (cunoscuta în trecut și sub denumirile Alsóborgó sau 

Borgo-Joseni) este localizată în partea central-estică a județului Bistrița-Năsăud, având 

coordonatele geografice 47°13'0.12" latitudine nordică și 24°40'59.88" longitudine estică. 

Teritoriul UAT Josenii Bârgăului este poziționat la o distanță relativ redusă de reședința de 

județ (mun. Bistrița) într-o zonă rurală, dar avantajată de prezența axei majore de 

comunicare transcarpatică între Moldova și Transilvania, la limita teritoriului județean. 

Configurația culoarului Bârgăului și văii Bistriței Ardelene în acest sector au permis ca în 
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lungul acestei axe de transport (DN 17/E576) să se formeze un continuum locuit din zona 

montană până la Bistrița, cu potențial bun de dezvoltare. 

 Sub aspect fizico-geografic, teritoriul comunei Josenii Bârgăului este situat în zona de 

tranziție/contact între aria montană a Bârgăului și zona depresionară a Transilvaniei, 

reprezentată în acest sector prin Dealurile (Depresiunea) Bistriței. Așadar, teritoriul comunal 

se suprapune peste zona montană terminală la est și zona deluroasă la vest, cuprinzând și 

valea cu terasele Bistriței Ardelene (afluent al Șieului), care se deschide în acest sector, 

oferind condiții favorabile pentru dezvoltarea și extinderea spațială a habitatului. Dintre 

comunele Ținutului Bârgaielor, Josenii Bârgăului este unitatea aflată la cea mai joasă 

altitudine, toate localitățile fiind situate la mai puțin de 600 m altitudine, cu excepția unor 

mici porțiuni din satul Strâmba. 

 Zona locuită (intravilanele localităților componente) sunt amplasate majoritar în zona 

mai joasă a teritoriului UAT care corespunde văii și teraselor amplu etalate ale Bistriței. Acest 

tip de structură, mai adunată în partea centrală a localităților cu extinderi în lungul văilor și 

drumurilor, este caracteristic pentru zona de munți joși și dealuri din care face parte UAT 

Josenii Bârgăului, reprezentând o adaptare la condițiile morfologice ale acestei zone. 

 Din punct de vedere administrativ, comuna Josenii Bârgăului se învecinează cu 

teritoriile următoarelor UAT-uri (fig. 1): 

- la nord: comuna Ilva Mică, 

- la nord-est: comuna Prundu Bârgăului, 

- la sud-est: comuna Bistrița Bârgăului, 

- la sud-vest: comuna Livezile, 

- la vest: comuna Feldru. 
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Figura 1. Localizarea comunei Josenii 
Bârgăului în cadrul județului Bistrița-
Năsăud. Sursa: date proprii. 

 UAT Josenii Bârgăului este format din patru localități componente: 

❑ Josenii Bârgăului (atestat 1547): este localitatea de reședință a comunei, situată pe 

DN 17 spre Vatra Dornei la o distanță de 18 km de municipiul Bistrița, cu o formă a 

vetrei areolar-tentaculară cu structură adunată; 

❑ Mijlocenii Bârgăului (atestat 1733): a doua localitate a comunei ca număr de 

locuitori, situat în partea de est a comunei, face corp comun cu satul Josenii 

Bârgăului; 

❑ Rusu Bârgăului (atestat 1733): a treia localitate a comunei ca număr de locuitori, 

situat în partea de vest a comunei pe DN17 la cca. 1 km de reședința de comună, 

are o formă a vetrei fiind liniar-tentaculară cu structura adunată; 

❑ Strâmba (atestat 1956): satul cu cea mai redusă populație din comună, situat în 

partea nordică a UAT pe DJ 172C spre comuna Ilva Mică la cca. 3 km de loc. Josenii 

Bârgăului, are o formă vetrei adunată. 

 În general, distanțele între localitățile componente și centrul de comună variază între 

1 și 3 km, cea mai îndepărtată localitate fiind Strâmba. Satele Mijlocenii Bârgăului, Josenii 

Bârgăului și Rusu Bârgăului sunt amplasate de o parte și de cealaltă a văii Bistriței Ardelene. 

Cele trei localități sunt traversate pe direcția SV-NE de DN 17 (E576, drum de categoria a III-a 

modernizat, cu îmbrăcăminte asfaltică). O ramificație a DN 17 care străbate localitatea 
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Strâmba este DJ 172C (drum cu îmbrăcăminte asfaltică și modernizat până după Mănăstirea 

Sf. Spiridon, de unde este pietruit), care face legătura cu comuna Ilva Mică. 

 De asemenea, teritoriul UAT Josenii Bârgăului este străbătut de calea ferată cu 

ecartament normal Bistrița - Bistrița Bârgăului, cu haltă CFR la Rusu Bârgăului și Josenii 

Bârgăului, respectiv Punct Oprire la Mijlocenii Bârgăului. 

 

2.2. CARACTERISTICI GEOLOGICE ALE TERITORIULUI  

 

 Zona peste care se suprapune teritoriul administrativ al comunei Josenii Bârgăului 

face parte din zona de tranziție dintre orogenul carpatic eruptiv-sedimentar (Munții Bârgău) 

și zona deluroasă de contact cu Depresiunea Transilvaniei (Dealurile Bistriței). 

 În arealul aferent munților Bârgăului depozitele dominante sunt cele care aparțin 

flișului transcarpatic cu intruziuni vulcanice. Formațiunile sedimentare sunt cele de vârstă 

cretacic superior - paleogenă (eocen și oligocen) ale klippelor transilvane și flișului, 

reprezentate în special prin marne și marnocalcare, gresii cu intercalații de marnoargile și de 

șisturi bituminoase, și gresii calcaroase, cutate puternic în anticlinale și sinclinale orientate 

vest-est. Uneori, cutările au generat solzi (de ex. cuta-solz „de Bârgău”, în care cristalinul 

șariază sedimentarul acvitanian). Frecvent flancul nordic al cutelor îl șariază pe cel sudic. 

Specific acestui masiv este faptul că sedimentarul de fliș a fost străpuns de numeroase 

corpuri subvulcanice diferite (stock, neck, dyke, sill), andezitice și dioritice cu amfiboli. 

 Zona deluroasă aferentă Depresiunii Bistriței și văii Bistriței Ardelene este constituită 

sub aspect litologic din roci neogene, cu grade diferite de rezistență la acțiunea agenților 

externi: conglomerate, gresii, tufuri, nisipuri, pietrișuri, marne, argile. 

 

2.3. RELIEFUL 

 

 Teritoriul administrativ al comunei Josenii Bârgăului face parte din punct de vedere 

geomorfologic din aria de tranziție între zona montană a Bârgăului (în partea estică UAT, cu 

substrat sedimentar-vulcanic) și aria deluroasă a Dealurilor Bistriței, subunitate estică a 

Depresiunii Transilvaniei (în partea vestică). Așadar, ca notă generală, relieful din perimetrul 

studiat este în cea mai mare parte unul deluros, cu trăsături morfologice și morfografice 

specifice (fig. 2). 
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Figura 2. Localizarea teritoriului comunei 
Josenii Bârgăului în raport cu unitățile 
majore de relief. 

Sursa: Bâca și Onofreiu, 2016. 

 Partea vestică se suprapune peste aria marginală a zonei de orogen a Munților 

Bârgăului. Această unitate montană face parte din zona cu caracter depresionar transversal 

denumită Culoarul Bârgău - Dorna – Moldova, formată din munți mai scunzi, văi și depresiuni 

separate de șei și pasuri accesibile, cu altitudini în general sub 1500 m. Prin comparație cu 

masivele montane învecinate (masivul cristalin al Rodnei, cu numeroase vârfuri în ecartul 

altitudinal 2200-2300 m și masivul vulcanic al Călimanilor, cu altitudini de 2100 m), munții 

Bârgăului apar ca o “tarniță” larg extinsă, sau un culoar larg, relativ ușor accesibil. 

 Munții Bârgăului sunt situați între valea Someșului Mare la nord-vest, valea Măriilor 

și valea Măria Mare la nord, valea Coșnei la nord-est, valea Dornei, valea Dornișoarei și 

culmea Măgura-Buba-Terha la est, Șaua Terha, Șaua Dălbidan și valea Colbului la sud-est, 

Depresiunea Colibița și valea Bistriței Ardelene la sud-vest, Pârâul Muntelui (afluent al 

Bistriței Ardelene), Pasul Strâmba și valea Strâmba (afluentă a Ilvei) la vest. 

 Tiparul orohidrografic al acestui areal montan este reprezentat printr-o suprafață 

morfologică dezvoltată pe formațiuni sedimentare, cu cădere de la est la vest, străpunsă de 

corpuri magmatice intrusive cu aspect de măguri, fragmentată în mai multe compartimente 

de către rețeaua hidrografică tributară Dornei, Someșului Mare și Bistriței Ardelene, după 

cum urmează: 

 - Platoul Zimbroaia, delimitat de văile Coșna - Măria Mare - Măria - Valea Hoitului - 

Cucureasa - Teșna, marcat de vârfuri rotunjite, modelate pe formațiuni sedimentare (Perșa, 

1430 m; Șuvărosu, 1403 m; Zimbroaia, 1399); 



 

 7 STUDIU PRIVIND CADRUL NATURAL, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE 

 - Munceii Înșirați, orientați pe direcția NV-SE, delimitați de văile Someșul Mare - 

Cârțibavu Mare - Cucureasa - Ilva - Silhoasa - Teșna - Cucureasa - Valea Hoitului, constituiți 

dintr-o culme ondulată, jalonată de vârfuri rotunjite (Poiana Mare, 1175 m; Cucureasa, 1392 

m; Praja, 1353 m; Poiana Căstăilor, 1216 m); 

 - Munții Ilvei, între Someșul Mare și Ilva, reprezentați printr-o suprafață interfluvială 

modelată pe formațiuni sedimentare deasupra căreia se individualizează câteva măguri 

magmatice intrusive (Măgura Corni, 1457 m; Măgura Mare, 1188 m; Măgura lui Arsente, 

1118 m; Măgura Borcutului, 1017 m; Bucnitori, 1032 m); 

 - Munții Leșului, între Ilva și Leșu, constituiți dintr-o suprafață interfluvială grefată pe 

formațiuni sedimentare, dominată de câteva măguri magmatice intrusive (Tășuleasa, 1214 

m; Frumușeaua, 1213 m; Măgura Neagră, 1321 m; Măgura Borcutului, 1017 m etc.); 

 - Munții Tihăi, între Leșu și Bistrița Ardeleană, cu două sectoare dominate de masive 

magmatice: 

- sectorul Heniu (1611 m) - Oala (1605 m) - Zimbroaia (1345 m) - Piatra Fântânele, între 

valea Leșului și valea Bârgăului; 

- sectorul Bridirei (1108 m) - Dealul Pietrei (1168 m) - Ariniș (976 m) - Căsaru (1591 m) - 

Măgurița (1581 m) - Dealul Ariilor (1546 m) - Cornu (1501 m) - Măgura/Priporul Roșu 

(1398 m) - Buba (1640 m), între Bârgău (Tiha) și Bistrița Ardeleană; 

 - Promontoriul Dealul Blajei (1411 m) - Dălbidan (1648 m), între Izvorul Lung și Colbu, 

integrat Depresiunii Colibița, modelat pe formațiuni sedimentare și magmatice (intrusive și 

extrusive). 

 Arealului montan bârgauan îi sunt specifice următoarele tipuri genetice de relief: 

 - relieful policiclic: suprafața de nivelare pliocen-inferioară Zimbroaia, suprafața de 

nivelare pliocen-superioară Bârgău-Dorna, nivele de umeri; 

 - relieful petrografic: poduri interfluviale aplatizate și ondulate (Platoul Zimbroaia, 

Dealul Frâu, Dealul Calului, Culmea Obcioara, Dealul Drăgan), muncei (Munceii Înșirați), 

alunecări de teren pe formațiunile de fliș; măguri pe rocile magmatice intrusive (Heniu, 1611 

m; Oala, 1605 m, Căsaru, 1591 m; Cornu, 1501; Măgura Corni, 1457 m; Dealul Bârgău, 1362 

m; Zimbroaia, 1345 m; Măgura Neagră, 1321 m; Tășuleasa, 1214 m; Frumușeaua, 1213 m; 

Măgura Mare, etc.); culmi și vârfuri reziduale, versanți reziduali, abrupturi, văiugi și 

formațiuni stâncoase pe aglomeratele vulcanice de pe culmea Ariniș - Dealul Pietrei - Piatra 

Bridireiului; 

 - relieful structural: culmi de anticlinal (anticlinalul Colibița – Căsaru – Oala – Leșu - 

Sângeorz-Băi - Parva, anticlinalul Praja, anticlinalul Zimbroaia), sinclinale (sinclinalul Leșu), 

sinclinale suspendate (sinclinalul Zimbroaia), cute normale, cueste, suprafețe structurale, văi 

subsecvente, consecvente și obsecvente, văi de falie (valea Someșului Mare), văi de contact 

litologic (Someșul Mare, Bistrița Ardeleană), văi antecedente și epigenetice; corpuri 
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magmatice intrusive sub formă de lacolite (ex. Heniu, Bondari, Căsaru, Dealul Ariilor, Cornu, 

Oala, Măgura Corni etc.), dyke-uri (Pietriceaua, Zimbroaia), stâlpi (Măgura Calului), silluri; 

 - relieful pluvial: rigole, ogașe, ravene, conuri de depunere, trene coluvio-proluviale; 

 - relieful fluvial: văi, versanți și interfluvii, bazinete de eroziune, depresiuni (Șanț, 

Rodna, Anieș, Maieru, Sângeorz-Băi, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Leșu, 

Prundu Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Colibița), defileuri (Defileul Bârgăului, Strâmtura 

Borcutului, Strâmtura Sturzilor și Strâmtura Ulmului de pe valea Ilvei) și chei (Cheile Bistriței 

Ardelene), înșeuări de obârșie, albii minore marcate de maluri, vaduri, bazinete, renii, trepte, 

praguri și cascade, terase, conuri de depunere; 

 - relieful periglaciar: semipâlnii și culoare crionivale, creste și vârfuri reziduale, 

abrupturi, văiugi, cascade, formațiuni stâncoase, trene de grohotișuri pe rocile magmatice 

intrusive; creste și vârfuri reziduale, culoare crionivale, abrupturi, văiugi, surplombe, 

formațiuni stâncoase, grote, taluzuri de grohotișuri pe aglomerate vulcanice; 

 - relieful biogen: terasete și poteci de vite, mușuroaie înierbate, excavații; 

 - relieful antropogen: halde de steril (Colbu), halde de decantare (Anieș, Valea Mare), 

cariere (Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Leșu, Mureșenii Bârgăului, Măgura Calului, Colibița), 

drumuri agro-pastorale și forestiere, abrupturi, ziduri de gabioane, baraje, șanțuri, gropi, 

versanți terasați, suprafețe betonate etc. 

 Porțiunea estică a teritoriului UAT Josenii Bârgăului se suprapune peste extremitatea 

estică a Dealurilor Bistriței, subunitate a Depresiunii Transilvaniei aflată la contactul cu 

orogenul carpatic (Munții Bârgăului). Dealurile Bistriței sunt delimitate la nord-vest și nord 

de valea Someșului Mare, între Cociu și Ilva Mică; la est de Valea Strâmba (afluentă a Ilvei) - 

Pasul Strâmba (670 m) - Valea Cărbunarilor (afluent al Bistriței Ardelene) - Josenii Bârgăului - 

periferia Platoului Călimanilor (900-950 m); la sud-est și sud de cumpăna de ape care separă 

afluenții Șieului (Ruștior, Măliniș) de cei ai Mureșului (Luțul, Agrișul, Râpa, Cueșdul); iar la 

sud-vest de culoarul Dipșa - Șieu până la Cociu. 

 Sub aspect orohidrografic, Dealurile Bistriței cuprind culmi deluroase orientate E-V 

(Dealurile Făgetului, 734 m), NE-SV (Dealurile Cetății, 680 m; Dealurile Ghindei și ale Jelnei, 

638 m) sau SE-NV (Dealurile Șieului, 746 m), glacisuri erozivo-acumulative (Dealurile 

Ardanului, 881 m; Dealurile 34 Cușmei, 949 m), culoare de vale (Culoarul Someșului Mare, 

Culoarul Bistriței Ardelene, Culoarul Șieului, Culoarul Dipșei) și depresiuni (Bistrița-Livezile-

Bârgău, Depresiunea Dumitra, Depresiunea Budac). 

 Tipurile de relief prezente în cuprinsul Dealurilor Bistriței includ: 

 - relieful policiclic cuprinde un nivel superior de eroziune (600-900 m) datând din 

pliocen inferior, și un nivel inferior (400-550 m) din pliocen superior; 

 - relieful petrografic este constituit din culmi înalte, vârfuri proeminente, concrețiuni 

grezoase, martori de eroziune (pe conglomerate, pe aglomerate vulcanice și pe gresii), văi de 
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deraziune, alunecări de teren (pe argile, marne și gresii), concrețiuni grezoase, depresiuni de 

contact (Sebiș, Ardan, Cușma); 

 - relieful structural este reprezentat prin culmi de anticlinal (Slătinița, Tărpiu, Tăuri, 

Bârla, Teaca), văi de sinclinal (Sigmir), văi de anticlinal (Șieul la nord-vest de Sărățel), 

sinclinale suspendate (Dealul Târgului, 680 m; Dealul Cucului, 502 m; Depresiunea Jeica), 

cueste, suprafețe structurale, văi consecvente, subsecvente și obsecvente, cute diapire, 

masive de sare; 

 - relieful fluvial cuprinde văi, versanți și interfluvii, bazinete de eroziune, glacisuri 

piemontane, albii minore, maluri, terase, șesuri aluvionare, conuri de depunere; 

 - relieful pluvial include ogașe, ravene, torenți, conuri de depunere, glacisuri, trene 

coluvio-proluviale; 

 - relieful biogen este reprezentat de terasete și poteci de vite, vizuini, mușuroaie 

înierbate, excavații; 

 - relieful antropogen este format din drumuri agro-pastorale și forestiere, rigole, 

șanțuri, gropi, cuvete lacustre, ogoare, agro-terase, movile de pietre, suprafețe betonate, 

fortificații medievale (Dealul Târgului, Dealul Codrișor), amenajări și fortificații din al Doilea 

Război Mondial (Orheiul Bistriței, Măgura de la Simionești) etc. 

 La contactul cu Munții Bârgăului și Platoul Călimanilor, în cadrul Dealurilor Bistriței s-

a format subunitatea Depresiunea Bistriței (sau Bârgău-Livezile), reprezentând o zonă mai 

joasă situată contactul flișului paleogen din Munții Bârgăului cu eruptivul Munților Călimani 

și cu bazinul neogen al Transilvaniei, drenată de râul Bistrița Ardeleană, cu o altitudine ce 

variază între 360-500 metri și relief specific de luncă și terase largi care s-au dezvoltat mai 

ales pe dreapta văii. 
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Figura 3. Harta hipsometrică a 
teritoriului comunei Josenii 
Bârgăului. 

Sursa: date proprii. 

 

 Teritoriul comunei Josenii Bârgăului cuprinde o porțiune din zona marginală a 

Munților Tihăi (sectorul bârgăuan delimitat de văile Leșului și Bistriței Ardelene) în partea 

nord-estică, zona depresionară a Bistriței în partea central-vestică, și zona de piemont a 

Călimanilor (cuprins între văile Bistriței și Sieului, format din pietrișuri și bolovănișuri 

andezitice) în extremitatea sud-estică a teritoriului. Altitudinile maxime ce depășesc 1000 m 

sunt atinse în arealele care se suprapun peste zonele de orogen din NE și SE, teritoriul UAT 

Josenii Bârgăului având o energie de relief de peste 500 m. 
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Figura 4. Harta distribuției 
claselor de pantă pe teritoriul 
comunei Josenii Bârgăului. 

Sursa: date proprii. 

 Din punct de vedere al amenajării teritoriului prezintă interes declivitatea reliefului 

reprezentat prin interfluvii și versanți deluroși (joase și mijlocii) sau montani. Pantele ridicate 

(21-40°) din arealele nord-estic și sud-estic, dar și din partea centrală a teritoriului UAT 

(Dealul Coasta), grefate pe un substrat predominant sedimentar friabil (ușor erodabil, cu 

conținut de argile), generează un potențial de risc geomorfologic ridicat. Culoarul de vale al 

Bistriței Ardelene, compus din albia minoră, albia majoră și terasele Bistriței care se lărgesc 

la ieșirea din zona de orogen, reprezintă „coloana vertebrală” a UAT Josenii Bârgăului și a 

întregului ținut bârgăuan, permițând accesul facil în zonă și instalarea și dezvoltarea 

habitatului. 

 

2.4. RESURSE NATURALE 

 

 În ceea ce privește resursele subsolice prezente pe teritoriul comunei Josenii 

Bârgăului care constituie elemente de potențial economic și pot fi valorificate, se poate 

aprecia, având în vedere structura geologică a zonei, că această zonă beneficiază de rezerve 

modeste de substanțe minerale utile. Printre resursele minerale exploatate se remarcă 

depozitele de albie de pe valea Bistriței Ardelene, unde sunt exploatate straturile de nisip și 

pietriș, dar și depozitele argiloase pentru uzul locuitorilor comunei. În subsol sunt cantonate 
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resurse de gaz metan și sare (“sâmburi de sare” care pot apărea în relief sub forma cutelor 

diapire), însă acestea nu sunt în exploatate în prezent pe teritoriul comunei Josenii 

Bârgăului. 

 Resursa naturală cu cel mai important rol în zonă este reprezentată de către 

rezervele de apă de suprafață (Bistrița Ardeleană și rețeaua hidrografică tributară) și apele 

subterane, mai ales cele cantonate în depozitele de terasă, care sunt interceptate de 

fântânile populației. De asemenea, pe teritoriul comunei există izvoare de ape minerale 

clorosodice în localitățile Josenii Bârgăului și Mijlocenii Bârgăului. 

 La acestea se adaugă resursele de sol, care, în funcție de caracteristicile de 

pretabilitate și favorabilitate, permit practicarea agriculturii pe o suprafață de 3862 ha teren 

agricol (reprezentând 79,16% din totalul suprafeței UAT, din care teren arabil 746 ha). La 

acestea se adaugă resursele de biomasă, respectiv fondul forestier al comunei Josenii 

Bârgăului, care îndeplinește funcții multiple (ex. producție silvică, servicii ecosistemice, 

agrement etc.) și ocupă în prezent o suprafață de cca. 244 ha, dar mai ales fondul pastoral 

(pășunile și fânețele), ce însumează 2614 ha (cca. 53,6% din suprafața UAT). 

 

2.5. CARACTERISTICI CLIMATICE 

 

 Clima zonei din care face parte teritoriul comunei Josenii Bârgăului se încadrează în 

climatul temperat continental moderat de localizarea într-o zonă de deal submontan, cu 

influență vestică, veri relativ calde și ierni friguroase și umede, favorabil locuirii și dezvoltării 

unei economii agro-pastorale și agro-silvice. 

 Climatul prezintă anumite particularități locale date de orografie (expoziția 

versanților, masivitatea reliefului), de gradul de acoperire cu vegetație, de influențele 

maselor de aer dinspre Oceanul Atlantic, dar și de pătrunderile temporare de aer polar 

maritim, în special în intervalul rece al lunilor octombrie-aprilie. Tot în anotimpul rece, dar cu 

o frecvență destul de redusă, pătrund mase de aer aparținând Anticiclonului Siberian sau 

Eurasiatic, care poate produce scăderi bruște de temperatură, de până la -30°C. De 

asemenea, poziția teritoriului comunal al UAT Josenii Bârgăului în zona de contact cu 

orogenul, la poalele Munților Bârgăului și Călimani, contribuie la manifestarea efectului de 

baraj orografic exercitat de zona montană. Aceasta se interpune în calea circulației maselor 

de aer umed dinspre vest, fapt care se reflectă atât în creșterea cantității de precipitații în 

această arie de contact, cât și în amplitudinile termice diurne și anuale mai mici comparativ 

cu cele din partea estică a țării (dincolo de Carpații Orientali) situate la același latitudine. 

 



 

 13 STUDIU PRIVIND CADRUL NATURAL, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE 

 

Figura 5. Harta distribuției  
spațiale a temperaturilor 
medii ale aerului. Sursa: 
Morariu T., Buta I., Maier A., 
1972. 

 

 În timpul iernii predomină invaziile de aer de origine polar-maritimă sau maritimă-

arctică din nord-vest, iar vara cele de aer cald, temperat-maritim, din sud-vest. Frecvent, 

prezența culoarelor depresionare și a depresiunilor condiționează apariția unor anomalii, în 

sensul manifestării inversiunilor termice. 

 Temperatura medie anuală pe teritoriul aferent comunei Josenii Bârgăului se 

încadrează în ecartul 6-8°C, așa cum reiese și din Fig. 5. Temperatura medie lunară minimă 

măsurată la stația meteorologică de la Bistrița (aflată la  o distanță de 17 km față de UAT 

Josenii Bârgăului, la o alt. medie de 331 m) se înregistrează în luna ianuarie (-5,0°C), iar cea 

maximă în luna iulie (18,3°C), rezultând o amplitudine termică medie anuală de 23,3°C. 

 Variația temperaturilor medii lunare multianuale este redată în tabelul de mai jos: 

Tabel 1. Temperatura medie lunară multianuală la stația meteorologică Bistrița 

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

Temperatura 

medie (°C) 
-5,0 -2,1 3,2 9,1 14,3 17,0 18,3 17,6 13,5 8,0 3,2 -1,8 

 

 Volumul de precipitații mediu anual în zona comunei Josenii Bârgăului este de 700-

800 mm/an. Aceste valori sunt specifice pentru zona mai joasă a teritoriului comunal din 
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lungul văii Bistriței Ardelene, însă în extremitățile nord-estică, respectiv sud-estică ale UAT 

aflate la altitudini mai ridicate la contactul cu zona montană (Bârgău și Călimani), 

precipitațiile medii anuale pot atinge 1000 mm. În fig. 6 sunt redate valorile medii ale 

precipitațiilor anuale pentru teritoriul județului Bistrița-Năsăud. 

 

Figura 6. Harta distribuției  
spațiale a precipitațiilor 
medii anuale în județul 
Bistrița-Năsăud. Sursa: 
Morariu T., Buta I., Maier A., 
1972. 

În această zonă regimul anual al precipitațiilor se caracterizează printr-un maxim principal în 

luna iunie (mai-iulie, 36% din volumul anual de precipitații), determinat de pătrunderea 

frecventă, în această perioadă, a ciclonilor mobili desprinși din frontul polar, însoțiți de 

advecții de mase de aer umede dinspre Atlantic. În tabelul 2 este ilustrată variația valorilor 

medii multianuale ale precipitațiilor măsurate la stația meteo Bistrița. Cea mai redusă 

cantitate de precipitații se înregistrează în luna februarie (31 mm), iar volumul maxim este 

specific pentru luna iunie (97 mm). Precipitațiile din sezonul cald pot avea caracter torențial, 

cu valori ridicate ale volumului de precipitații în 24 ore, acestea fiind relevante atât pentru 

producerea inundațiilor, cât și pentru declanșarea sau întreținerea proceselor 

geomorfologice actuale (eroziune de suprafață și subterana, alunecări de teren etc.). Cele 

mai reduse valori ale precipitațiilor se înregistrează în intervalul ianuarie-martie, însumând 

cca. 15,7% din total. 

Tabel 2. Valorile medii lunare multianuale ale precipitațiilor la stația meteorologică Bistrița 

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

Volum precipitații 

(mm) 
46 31 34 57 76 97 87 68 43 41 47 50 
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În ceea ce privește circulația maselor de aer, frecvența vânturilor este determinată de 

principalii centri de activitate atmosferică pe continentul european. Spre exemplu, vara 

predomină vânturile de vest care au ca origine masele de aer (mai umede și răcoroase) 

dinspre Atlantic. Iarna, masele de aer sunt mai uscate și reci, având originea în dezvoltarea 

puternică a Anticiclonului Siberian. Frecvența vântului pe cele 8 direcții este condiționată de 

frecvența advecțiilor de aer și topografia locală. Ca atare, în zona depresionară joasă a 

Bistriței și pe valea Bistriței Ardelene direcția dominantă este vest-est, în conformitate cu 

orientarea depresiunii și a văilor care o traversează. Pe măsură ce crește altitudinea, 

influența configurației reliefului asupra direcției se reduce în favoarea influenței factorului 

zonal, respectiv cel al frecvenței sporite a maselor de aer din sector vestic, nord-vestic. În 

general, diferențele dintre valorile frecvențelor pe cele 8 direcții tind să se diminueze ca 

urmare a eliminării blocajului orografic. Intensitatea vânturilor este în general moderată, 

înregistrând valorile cele mai ridicate în lunile aprilie-iunie (cu un maxim în mai), și valori 

minime în lunile noiembrie-decembrie (când calmul atmosferic crește la peste 40%). 

 Perioada medie de persistență a stratului de zăpadă în zona comunei Josenii 

Bârgăului este cuprinsă între lunile noiembrie și martie. În mod excepțional se poate depune 

strat de zăpadă chiar mai devreme (încă din luna octombrie) și poate persista până în aprilie. 

Data medie de apariție a primului îngheț este 4 Octombrie, iar a ultimului îngheț 29 aprilie, 

durata medie a intervalului fără îngheț fiind de 158 de zile. 

 Numărul mediu al zilelor de vară (cu temperaturi maxime mai mari de 25°C) este de 

52, iar al celor de iarnă (cu temperaturi maxime sub 0°C) de 33 zile/an. 

 Conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de 

îngheț, în comuna Josenii Bârgăului adâncimea de îngheț este de 0,90 – 1,10 m. 

 

2.6. HIDROGRAFIE 

 

 Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului se află sub jurisdicția 

Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa și face parte din bazinul hidrografic al Someșului 

Mare, afluent al Tisei. Teritoriul administrativ comunal este drenat de către Bistrița 

Ardeleană, cel mai important afluent al Șieului, cu confluența la cca. 10 km aval de 

municipiul Bistrița. Șieul este afluent de stânga al Someșului Mare, cu confluența la Beclean. 

Bistrița Ardeleană, denumită astfel pentru a o distinge de râurile omonime din Suceava 

(Bistrița Aurie), Gorj și Vâlcea, izvorăște din munții Călimani, la o altitudine de 1562 m și 

străbate, alături de afluentul său Bârgăul - Tiha, Straja -, arealul sudic al masivului. Râul 

Bistrița are o lungime de 65,4 km până la confluența cu Șieul, drenând un bazin hidrografic 

predominant montan cu suprafața de 662 km2 (din care peste 400 km2 în regiunea munților 

Bârgău). În zona montană această arteră hidrografică s-a adâncit în rocă, formând un sector 

de chei, unde eroziunea a dus la formarea unor coloane, piramide și turnuri. 
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Principalii afluenți ai Bistriței Ardelene sunt Bârgăul (cu afluentul Corca), Izvorul Lung, 

Poiana, Pietroasa, Tănase (cu afluentul Cușma), Repedea, Șoimul de Sus – Sterla Turenilor, 

Pârâul Stegii și Pănuleț (tab. 3). Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Josenii 

Bârgăului cuprinde pâraiele Poiana, Muncel, Valea Hinetul, Pârâul Muntelui, Valea Mare, 

Sărata de Jos care aduc un aport semnificativ la debitul Bistriței. 

Bistrița Ardeleană drenează o zonă montană și deluroasă, având un debit variabil în funcție 

de fluctuația surselor de alimentare (regim pluvio-nival, cu aport din ploi, zăpezi și din apele 

subterane). Regimul hidrologic este caracterizat prin creșterea debitelor în sezonul cald (mai-

iunie), odată cu atingerea maximelor pluviale în această zonă.  

Tabel 3. Rețeaua hidrografică din bazinul Bistriței Ardelene din perimetrul sitului Natura 
2000 ROSCI0051 - Cușma. 
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Figura 7. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații in B.H. Someșul Mare. Sursa: 
A.B.A. Someș-Tisa. 

 Pe valea Bistriței Ardelene există riscul producerii fenomenelor de inundație, 

afectând localitățile de pe cursul văii. Conform Planului de Management al Riscului la 

Inundații al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, pe o lungime de 19 km (care include 

și porțiunea de vale ce traversează teritoriul comunei Josenii Bârgăului), Bistrița Ardeleană 

este încadrată în categoria zonelor cu risc potențial semnificativ de producere a inundațiilor 

(fig. 7). 

 Din perspectiva locuirii, cele mai importante ape subterane sunt cele freatice, 

cantonate în baza aluviunilor din șesuri, terase (la adâncimi care variază între 3-6 m, cu 

excepția zonei dintre localitățile Rusu-Bârgăului și Livezile pe partea de nord a drumului 

național DN 17), dar și în glacisuri și în treimea inferioară a versanților, unde nivelul freatic 

coboară și mai mult. 

 Apele subterane de pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului fac parte din corpul de apă 

ROSO09 – Someșul mare luncă și terase (tab. 4), iar caracteristicile lor geologice, 

hidrogeologice, modul de utilizare și gradul de protecție sunt detaliate în tab. 5. 

 

Tabel 4. Componența corpului de apă subterană ROSO09 din S.H. Someș-Tisa 
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Tabel 5. Caracteristici ale corpurilor de apă subterană din S.H. Some-Tisa 

 

 

 Stratele freatice cu debitul cel mai mare se găsesc la baza depozitelor aluviale din 

lunca râului Bistrița Ardeleană și din lungul pâraielor afluente, respectiv în orizonturile de 

nisipuri fine și prundișuri ale teraselor, acestea fiind atinse prin fântânile populației. 

Alimentarea acviferelor se realizează din precipitații și din circulația subterană, astfel încât 

debitele și nivelul apelor subterane variază sezonier și chiar de la un an la altul. 

 O categorie aparte de ape subterane include resurgențele de ape minerale 

clorosodice existente în localitățile Josenii Bârgăului și Mijlocenii Bârgăului. 

 

2.7. SOLURILE 
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 Învelișul de sol s-a format într-o perioadă considerabilă de timp sub influența unui 

ansamblu de factori pedogenetici, dintre care cei mai importanți sunt: clima; relieful; apa 

freatică și apa din profilul de sol; rocile de solificare; vegetația; procesele de eluviere-

iluviere; sărăturarea (salinizarea și alcalinizarea) etc. 

 

Figura 8. Harta 
distribuției claselor de 
soluri pe teritoriul UAT 
Josenii Bârgăului. Sursa: 
date proprii. 

 

 Procesele pedogenetice rezultate din acțiunea factorilor menționați care și-au pus 

amprenta asupra formării învelișului pedologic sunt bioacumularea, argiloiluvierea, 

alterarea, gleizarea, pseudogleizarea, eroziunea și deplasările în masă. Un rol important îl au 

și efectele acțiunii antropice asupra învelișului de sol, prin îndepărtarea vegetației zonale și 

prin prelucrarea agricolă a acestuia, care conduce la amestecarea orizonturilor superficiale și 

la distrugerea parțială a structurii acestora, la modificarea unor caracteristici chimice, 

datorită aplicării de fertilizanți, și, indirect, la intensificarea proceselor de eroziune și 

alunecare. 

 Complexul de condiții bioclimatice, hidrologice și geomorfologice din zona comunei 

Josenii Bârgăului a condus la formarea unui înveliș pedologic mozaicat, în care predomină 

tipurile de sol aparținând claselor luvisoluri (preluvosoluri și luvosoluri tipice și gleice) și 

cambisoluri (eutricambosoluri și districambosoluri), care constituie solurile zonale specifice 
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acestui areal. Frecvent, sunt prezente variantele erodate ale acestor soluri, datorită 

activității morfologice active pe versanții cu pante accentuate și lipsei vegetației 

arborescente. De asemenea, în funcție de morfologia reliefului, procesele geomorfologice 

dominante și prezența excesului hidric, s-au format și solurile azonale: protisolurile - tipurile 

aluviosol tipic  și gleic (cu o largă extindere în lungul culoarului Bistriței Ardelene) și litosol 

(slab evoluat, cu conținut ridicat de schelet) și antrisolurile - prin tipurile erodosol și regosol, 

în zonele de versant cu pante mari afectate de procese geomorfologice actuale. Local, la 

contactul cu zona vulcanică a Călimanilor (SE teritoriului, Dealul Tănase) s-au format și 

andosoluri (clasa andisoluri) sau variante andice ale altor tipuri de sol zonal. Se remarcă, de 

asemenea, anumite caracteristici halomorfe ale solurilor la sud de valea Bistriței. 

 Solurile din acest teritoriu sunt caracterizate în general de un nivel de fertilitate 

modest, diminuat și ca urmare a proceselor de eroziune care se manifestă accentuat în unele 

areale din zona deluroasă, fapt care explică, alături de configurația fragmentată a reliefului, 

rolul secundar pe care îl au culturile arabile pentru profilul economic al UAT Josenii 

Bârgăului. Ca atare, activitățile care valorifică fondul funciar al comunei sunt creșterea 

animalelor (pe baza exploatării fondului pastoral extensiv, compus din pășuni și fânețe, care 

reprezintă peste 50% din suprafața UAT) și de activitățile agro-silvice. 

 

2.8. VEGETAȚIA ȘI FAUNA  

 

 Condițiile naturale specifice teritoriului comunei Josenii Bârgăului includ un relief 

accidentat cu altitudine ce variază de la mai puțin de 500 m în zona de luncă a Bistriței 

Ardelene până la peste 1000 m în zona de contact cu orogenul Bârgăului și Călimanilor, 

climat moderat de dealuri înalte și medii (temperatura medie anuală variind între 6-8°C, și 

precipitațiile medii anuale între 700-800 mm) și predominarea solurilor cu fertilitate 

moderată și redusă. Acest cadru natural a determinat formarea unui înveliș vegetal compus 

din păduri de foioase, păduri mixte și pajiști secundare care substituie vegetația forestieră 

zonală ce a fost îndepărtată prin defrișare (fig. 9). 

 Vegetația reflectă particularitățile etajării altitudinale a reliefului. Zona mai joasă a 

teritoriului comunei Josenii Bârgăului reprezentată prin valea Bistriței Ardelene este ocupată 

de vegetația adaptată mediului cu exces hidric (lunci), formată din: plop (Populus tremula), 

salcie (Salix alba), arin (Alnus glutinosa), trestie (Phragmites communis), papură (Typha 

angustifolia), rogoz (Carex hirta) etc și fauna aferentă acesteia, compusă din pești, amfibieni, 

reptile, păsări etc. 
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Figura 9. Harta distribuției claselor de utilizare a terenurilor pe teritoriul UAT Josenii 
Bârgăului. Sursa: Corine LandCover 2018, date proprii. 

 Cea mai mare parte a teritoriului studiat corespunde etajului de dealuri mijlocii și 

înalte și este acoperit de pajiști secundare rezultate prin defrișarea vegetației forestiere 

zonale, utilizate în prezent ca fânețe și pășuni. Vegetația specifică este formată din graminee 

(Festuca sp., Agrostis sp., Poa sp., Agropyron sp.), la care se adaugă leguminoasele perene 

(Trifolium sp., Medicago sp., Onobrychis viciifolia), dar și alte specii asociate cum sunt 

margaretele (Chrysanthemun leuchanthemum), aglica (Filipendula vulgaris), clopoței 

(Campanula patula), poroinicul (Orchis maculata), garofițele (Dianthus sp.), cicoare 



 

 22 STUDIU PRIVIND CADRUL NATURAL, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE 

(Cichorium intybus), ferigă (Dryopteris), pieptănăriță (Cynosurus cristatus), ghizdei (Lotus 

corniculatus)  etc. 

 Zona de trecere între pajiști și zona forestieră este compusă din specii arbustive: 

scoruș (Sorbus aucuparia), măceș (Rosa canina), păducel (Crataegus monogyna) și alun 

(Corylus avellana). Vegetația forestieră aparține etajului pădurilor de foioase (fag) și amestec 

- fag (Fagus sylvatica) și molid (Picea abies), populate de o faună specifică ce include: 

veverița (Sciurus vulgaris), dihorul (Mustela putorius), vulpea (Canis vulpes), lupul (Canis 

lupus), cerbul (Cervus elaphus), porcul mistreș (Sus scrofa), viezurele (Meles meles), precum 

și specii de păsări. 

 Ecosistemelor naturale și celor secundare (pajiști) se adaugă ecosistemele agricole 

rezultate din înlocuirea vegetației spontane prin plantații pomicole și culturi agricole de 

câmp (terenuri arabile cultivate cu cartof, porumb, graminee furajere etc.). 

 

3. STAREA FACTORILOR DE MEDIU 

 

 Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului 

reprezintă o etapă importantă pentru stabilirea obiectivelor și priorităților prevăzute în 

cadrul Planului Urbanistic General privind protecția și conservarea mediului pe un orizont de 

10 ani. Managementul environmental sustenabil și integrarea obiectivelor de mediu în toate 

strategiile, planurile și proiectele care vizează dezvoltarea complexă a teritoriului impun 

realizarea unei diagnoze obiective asupra disfuncționalităților legate de calitatea mediului. 

 Calitatea factorilor de mediu rezultă din interdependențele care se stabilesc între 

elementele componente ale acestora și impactul antropic, fiind în același timp o măsură a 

funcționalității lor interne și a rezilienței la disturbanțe. Modificarea calității factorilor de 

mediu este efectul a două categorii de acțiuni, care uneori pot acționa conjugat, și anume: 

 Acțiuni fizice naturale - eroziune, deplasări în masă, exces de umiditate, sărături, 

fenomene climatice sau meteorologice etc., care pot afecta negativ calitatea factorilor 

de mediu, sau 

 Acțiuni antropice, care au avut în perioada recentă un rol tot mai important în 

transformarea negativă a caracteristicilor factorilor de mediu, contribuind în unele 

situații la favorizarea sau intensificarea unor fenomene din categoria celor fizice. 

 Având în vedere cauzele potențiale care pot genera un impact environmental, 

apreciem că pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului factorii de mediu nu sunt afectați de 

fenomene de poluare intensă sau de alte tipuri de modificări semnificative ale calității 

componentelor mediului, fapt confirmat și de rapoartele privind starea mediului elaborate și 

publicate de APM Bistrița-Năsăud. 
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 Excepție de la această stare generală bună fac apele de suprafață și în unele situații 

apele subterane (freatice), care sunt susceptibile la impurificarea punctuală cu substanțe 

provenind din apele uzate generate de populație. Alte potențiale surse de impact asupra 

mediului specifice mediului rural includ activitățile agricole și silvice, activitățile casnice, 

gospodăria comunală (managementul deșeurilor) și echiparea edilitară, dar și traficul rutier 

și feroviar care se desfășoară pe teritoriul comunei. 

 Agricultura poate avea un impact asupra mediului în principal prin utilizarea fără 

discernământ a unor substanțe chimice (fertilizanți, pesticide) sau chiar a fertilizanților 

organici, dar și ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor organice provenite 

din zootehnie, întrucât nu au fost amenajate până în prezent platforme pentru compostarea 

acestora. De asemenea, activitățile silvice generează frecvent afectarea terenurilor silvice, 

vegetației și rețelei hidrografice din perimetrele forestiere prin aplicarea unor tehnici de 

exploatare necorespunzătoare. 

 Și activitățile casnice sunt generatoare de produși cu potențial poluant, în principal 

prin intermediul deșeurilor menajere, atunci când acestea sunt colectate neselectiv și 

depozitate în spații neconforme, și a apelor uzate. La acestea se adaugă traficul, în special cel 

rutier, care contribuie la creșterea concentrației diferiților compuși cu efect de seră în 

atmosferă sau a densității particulelor în suspensie. 

 Având în vedere prezența acestor surse specifice habitatului rural, se poate vorbi de 

un impact asupra calității aerului, solurilor, apelor subterane și a celor de suprafață (și a 

surselor locale de alimentare cu apă) datorită aportului de substanțe chimice, nutrienți, 

substanțe organice provenite din agricultură sau din infiltrațiile de la closete 

neimpermeabilizate, ș.a.m.d. 

3.1. CALITATEA AERULUI 

 

 Pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului nu există o rețea de monitorizare a calității 

factorilor de mediu. Cel mai apropiat punct de monitorizare prin probe de scurtă durată (30 

min) a indicatorilor dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2) și amoniac (NH3) este în comuna 

Prundu Bârgăului care se învecinează cu UAT Josenii Bârgăului. 

 Pe baza informațiilor din literatura de specialitate care vizează calitatea factorilor de 

mediu și a celor preluate din Raportul anual privind starea mediului în jud. Bistrița-Năsăud 

pe anul 2020 apreciem că în zona Bârgăului există o serie de surse locale de impurificare a 

atmosferei, care se reflectă în calitatea aerului în zonă. Mai jos detaliem câteva categorii de 

poluanți comuni ai atmosferei în zona studiată. 

a) Emisiile de substanțe acidifiante și eutrofizante (oxizi de sulf și azot, amoniac) în cadrul 

UAT Josenii Bârgăului provin în principal din arderea combustibililor fosili în scopul 

producerii energiei termice, un impact semnificativ avându-l instalațiile de ardere. Alte 

surse sunt arderea deșeurilor de lemn și rumegușului (oxizi de azot), managementul 
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dejecțiilor și fermentația enterică de la creșterea animalelor (surse importante de 

amoniac) și administrarea de îngrășăminte cu azot în agricultură (amoniac). O altă sursă 

importantă de gaze acidifiante o reprezintă sursele mobile (autovehicule), atât sub aspect 

cantitativ, cât și din punct de vedere al caracteristicilor acestor surse de emisie - surse 

difuze, distribuite în lungul principalei axe de comunicație din lungul culoarului Bârgăului 

(DN 17 / E576), cu emisii în apropierea suprafeței solului. 

 În anul 2020, la nivel județean (incluzând punctul de monitorizare de la Prundu 

Bârgăului), valorile concentrațiilor de dioxid de azot (NO2) și dioxid de sulf (SO2) nu au 

înregistrat depășiri ale valorilor limită și nici ale pragurilor de evaluare stabilite, așadar 

putem deduce că și la nivelul comunei Josenii Bârgăului concentrațiile corespunzătoare se 

încadrează în limitele admise conform legislației în vigoare și nu pun probleme speciale (tab. 

6). 

 

Tabel 6. Determinarea substanțelor acidifiante (oxizi de azot și sulf, amoniac) și a 
pulberilor sedimentabile la Prundu Bârgăului. Sursa: APM Bistrița-Năsăud. 

 

 

b) Compușii organici volatili (COV) rezultă din prelucrarea, depozitarea sau transportul 

produselor petroliere, traficul rutier, compostarea reziduurilor menajere și agricole etc., 

dar și din surse naturale, cum sunt emisiile foliare din culturile agricole și din zonele 

forestiere. Pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud concentrațiile de COV se încadrează în 

limite normale (2020). 

c) Metalele grele (mercur, cadmiu, nichel, zinc, plumb, cupru, crom) sunt compuși metalici 

care nu pot fi degradați pe cale naturală, având timp îndelungat de remanență în mediu, 

iar pe termen lung sunt periculoși deoarece au capacitatea de a se acumula în lanțurile 

trofice. Această categorie de poluanți este generată printr-o serie de procese de 
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combustie pe bază de cărbuni, petrol și gaze naturale, inclusiv din surse mobile (trafic pe 

bază de benzină și motorină). În zona studiată, deși nu au fost realizate măsurători 

punctuale, se apreciază că cea mai mare cantitate de emisii de cadmiu și mercur provine 

din incinerarea deșeurilor și traficul rutier care se desfășoară cu o intensitate semnificativă 

pe principala arteră rutieră care traversează zona studiată, DN 17. 

d) Pulberile în suspensie sunt particule fine, cu dimensiuni mai mici de cca. 20 μm, care rămân 

în atmosferă un timp mai îndelungat, ca aerosoli solizi fin dispersați în aer. Poluarea 

atmosferei cu pulberi poate avea cauze naturale (antrenarea de către vânt a particulelor 

de la suprafața solului) sau cauze antropice (procese de producție, arderi de orice fel pe 

bază de combustibili solizi, arderi de deșeuri, construcții, transport rutier, etc). Efecte 

asupra sănătății umane au îndeosebi fracțiile mici, care sunt extrem de fin dispersate în 

aer. Un caz particular îl constituie pulberile care adsorb la suprafața lor substanțe toxice, 

cum ar fi hidrocarburile din smog sau PCB, sau cele care conțin metale grele toxice. Media 

anului 2020 pentru județul Bistrița-Năsăud a fost de 23,506 μg/mc, nefiind înregistrate 

depășiri ale valorilor limită zilnice pe teritoriul județului. În anii în care s-au realizat 

determinări ale pulberilor în suspensie în punctul de monitorizare de la Prundu Bârgăului 

nu au fost constatate depășiri ale valorilor-prag. 

e) Ozonul se găsește în mod natural în concentrații foarte reduse în troposferă (atmosfera 

joasă). Ozonul troposferic este deosebit de toxic și constituie poluantul principal al 

atmosferei zonelor industrializate și aglomerărilor urbane, deoarece precursorii acestuia 

(oxizii de azot, metanul, oxidul de carbon și compușii organici volatili non-metanici) provin 

în această zonă din arderi și din traficul rutier. Ozonul este un poluant secundar, deoarece 

nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează prin reacții fotochimice ale 

poluanților primari - COV, Nox - sub influența radiației solare. La nivel județean, în 2020 nu 

a fost depășită valoarea țintă pentru protecția sănătății umane(120 µg/m3), valoarea 

maximă anuală a mediilor pe 8 ore a fost de 116,80 µg/m3. Nu au existat depășiri ale 

celorlalte limite impuse de legislație. 

f) Gazele cu efect de seră (GES) reprezintă o clasă de compuși gazoși (conform protocolului 

de la Kyoto, aceștia includ CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs și NF3) care se acumulează în 

atmosfera terestră, rezultați în cea mai mare parte din activități antropogene (în special 

combustii) care contribuie la instalarea efectului de seră, contribuind la/declanșând 

schimbările climatice globale. În acest moment nu sunt înregistrate depășiri măsurabile ale 

concentrațiilor gazelor cu efect de seră în zona comunei Josenii Bârgăului, însă se 

estimează, pe baza ratei creșterii decenale înregistrate la nivel național, că în următorii 

câțiva ani va fi atins în România nivelul maxim pe care statele Grupului 

Interguvernamental privind Schimbările Climatice nu ar trebui să-l depășească. 

 

3.2. CALITATEA APEI 
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 Apa constituie o resursă fundamentală pentru locuire și activități productive, dar, în 

egală măsură, și pentru desfășurarea proceselor din natură, așadar calitatea apei are o 

importanță deosebită pentru habitatele umane și pentru ecosistemele naturale. 

 Având în vedere vulnerabilitatea ridicată a apei, precum și tendința de utilizare din ce 

în ce mai extensivă, este necesară monitorizarea permanentă și gestionarea rațională a 

acestei resurse limitate. În județul Bistrița-Năsăud, calitatea apelor de suprafață este 

monitorizată de către APM Bistrița-Năsăud, care, pe lângă informațiile colectate prin rețeaua 

proprie de monitorizare, preia și prelucrează date legate de calitatea apelor și de la alte 

instituții abilitate (ex. Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa  – A.B.A. Someș-Tisa). 

 Teritoriul UAT Josenii Bârgăului este drenat de către rețeaua tributară râului Bistrița 

Ardeleană (afluent al Șieului, care se varsă în Someșul Mare), acest curs de apă fiind urmărit 

în cadrul activității de monitorizare. Date legate de calitatea apelor Bistriței sunt colectate și 

publicate în cadrul rapoartelor anuale privind starea factorilor de mediu din județul Bistrița-

Năsăud. 

 Analizele realizate arată că apele de suprafață din această zonă se încadrează în 

general în clasele de calitate I și II, cu excepția secțiunii din aval de stația de epurare a 

municipiului Bistrița de pe râul Bistrița Ardeleană, unde se înregistrează valori mai ridicate 

ale concentrațiilor de cloruri, azotiți și azot amoniacal. De regulă, râul Bistrița înregistrează o 

stare ecologică foarte bună pe tronsonul de 54 km până în amonte de municipiul Bistrița, și o 

stare ecologică bună (sau ocazional moderată) pe sectorul de 13 km din aval de acesta până 

la confluența cu Șieul. În unii ani, pe tronsonul de 25 km de la confluența cu Bârgăul până la 

Bistrița se încadrează în categoria de stare ecologică bună. 

 Sectorul de pe râul Bistrița din aval de acumularea Colibița (priză Bistrița Bârgăului; 

secțiune caracteristică corpului de apă denumit „Bistriţa - av. evacuare derivaţie Colibiţa 

C.H.E. - cf. Tănase şi afluenţi”, cod RORW2.1.24.4.3, constituit din cursuri de apă cu tipologia 

RO01a) este urmărit în cadrul monitoring-ului de supraveghere. Această secțiune servește și 

pentru supravegherea calității apei râului Bistrița Ardeleană care este utilizată ca sursă de 

apă brută pentru alimentarea municipiului Bistrița. 

 Din punct de vedere fizico-chimic, râul Bistrița nu prezintă modificări sau depășiri 

semnificative față de anii anteriori, în această secțiune apa râului încadrându-se în clasa I de 

calitate. Componența specifică a microfitobentosului, reprezentată de alge din încrengăturile 

Bacillariophyta şi Chlorophyta, înscrie apa în aceeași clasă de calitate I, cu un index saprob de 

1,62. Zoobentosul reprezentat de Ephemeroptera, Trichoptera, Gastropoda, Hydrachnidia 

înscrie apa în clasa a II-a de calitate, cu un index saprob de 1,88. Din punct de vedere 

bacteriologic, comparând valorile medii obținute cu limitele prevăzute în H.G. 100/2002 

(Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru 

potabilizare), apa se încadrează în categoria de calitate A1. 

 Secțiunea Bistriţa – priză oraş Bistriţa (caracteristică corpului de apă „Bistriţa - cf. 

Tănase - cf. Şieu”, cod RORW2.1.24.4.4, constituit din cursuri de apă cu tipologia RO05a) este 
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urmărită în cadrul monitoring-ului de supraveghere, servește și pentru supravegherea 

calității apei râului Bistrița Ardeleană care este utilizată ca sursă de apă brută pentru 

alimentarea municipiului Bistrița. Din punct de vedere chimic apa se încadrează in clasa I de 

calitate. Comunitatea algelor bentice a fost dominată de diatomee și chlorophyte, cu un 

index saprob de 1,83, valoare ce înscrie apa în clasa a II-a de calitate. Zoobentosul a fost 

reprezentat de trichoptere, ephemeroptere, oligochaete, diptere. Valoarea medie a 

indexului saprob 1,88 se încadrează în clasa a II-a de calitate. Sub aspect bacteriologic apa 

din această secțiune se încadrează în categoria de calitate A2 pentru coliformi totali si fecali 

si in categoria A1 pentru streptococii fecali, fiind corespunzătoare nivelului de tratare 

normală fizică, chimică și dezinfecție asigurat de stația de tratare a S.C. AQUABIS S.A. 

 De asemenea, rapoartele privind starea mediului în județul Bistrița-Năsăud 

furnizează informații privind starea și calitatea apelor subterane pe teritoriul UAT Josenii 

Bârgăului. Acestea fac parte din categoria celor freatice și aparțin corpului de apă subterană 

ROSO09 - Someș Mare, luncă și terase. 

Tabel 7. Starea ecologică și chimică a corpurilor de apă – râuri monitorizate din județul 
Bistrița-Năsăud. Sursa: SGA Bistrița-Năsăud. 

 

 

Tabel 8. Evaluarea stării chimice a apelor pentru nutrienți și regimul de oxigen. Sursa: APM 
Bistrița-Năsăud. 
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 În cadrul acestui corp de apă sunt monitorizate calitativ 8 puncte, din care: 5 foraje 

de rețea de ordinul I și 3 fântâni. Determinarea calității subterane freatice arată faptul că în 

cele două puncte de monitorizare de pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului starea calitativă 

a apei este următoarea: 

- Rusu Bârgăului F1: caracter nepotabil după O2 dizolvat (NBL), pH și Al (L458), depășire 

după HG 351 la indicatorul vanadiu; 

- Rusu Bârgăului F2: caracter nepotabil după indicatorul Al-screening (L458). 

 De asemenea, APM analizează apa din fântânile populației, care are întrebuințări 

multiple, inclusiv ca apă potabilă. În ultimii ani, conform datelor disponibile, fie nu au fost 

determinate depășiri ale parametrilor analizați, fie depășirile înregistrate au fost minimale și 

nu afectează în mod semnificativ nivelul de potabilitate al apei (tab. 9-11). 

 

Tabel 9. Calitatea apei în fântânile populației în anul 2016. Sursa: APM Bistrița-Năsăud. 

 

Tabel 10. Calitatea apei în fântânile populației în anul 2017. Sursa: APM Bistrița-Năsăud. 
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Tabel 11. Calitatea apei în fântânile populației în anul 2018. Sursa: APM Bistrița-Năsăud. 

 

 

3.3. CALITATEA SOLULUI 

 

 Solul reprezintă un mediu de interfață între celelalte componente ale mediului 

natural, fiind prin excelență un produs al acestora. În raport cu omul, solul este privit ca un 

suport pentru toate activitățile acestuia, fiind însă puternic influențat prin antropizare. 

Calitatea solului este afectată într-o măsură variabilă de diferiți factori restrictivi, a căror 

influență se reflectă în deteriorarea caracteristicilor și funcțiilor solurilor, respectiv în 

capacitatea lor bioproductivă, sau, indirect, în afectarea calității produselor agricole și a 

securității alimentare, cu urmări semnificative asupra calității vieții omului. 

 Calitatea redusă a solurilor poate fi generată de diferiți factori de restrictivitate care 

includ gleizarea și pseudogleizarea, inundabilitatea, eroziunea în suprafață și în adâncime, 

alunecările, compactarea etc. Pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului, ansamblul pedologic se 

caracterizează printr-un nivel moderat sau chiar modest al fertilității și pretabilității solurilor, 

având în vedere suprafețele importante de teren afectate fie de eroziune si alunecări (soluri 

scheletice sau argiloase, pe versanții deluroși cu pante ridicate sau pe frunțile de terasă), fie 

de exces de umiditate și halomorfism (soluri gleice, pseudogleizate sau salinizate). Cu toate 

acestea, fertilitatea relativ modestă a unei părți a solurilor din comuna Josenii Bârgăului nu 

pune probleme deosebite, întrucât o bună parte din fondul funciar are utilizare pastorală 

(pășuni și fânețe) sau silvică, care valorifică chiar și solurile mai slabe calitativ și pot contribui 

la creșterea calității acestora prin aportul de îngrășăminte organice (provenite de la 
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efectivele de animale păscătoare), dar și prin stabilizarea și reducerea eroziunii cu ajutorul 

sistemelor radiculare ale vegetației arbustive și arborescente. 

 În ceea ce privește fenomenele de poluare a solurilor din perimetrul comunei Josenii 

Bârgăului, conform APM Bistrița-Năsăud, în arealul studiat nu au fost puse în evidență 

fenomene semnificative de acest tip, cu excepția zonelor unde pot apărea depozitări 

neconforme de deșeuri (de ex. în zona albiilor). 

 Pe de altă parte, Josenii Bârgăului figurează, alături de alte 9 localități din județul 

Bistrița-Năsăud, în lista publicată în Ordinul nr. 1552/743 din 2008 al ministrului mediului și 

dezvoltării durabile și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale care cuprinde zonele unde 

există surse de nitrați ce afectează atât solurile cât și apele subterane. 

 

3.4. BIODIVERSITATE 

 

 Pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului diversitatea biologică este menținută datorită 

persistenței zonelor cu vegetație erbacee, arbustivă și arborescentă naturală sau secundară 

sub forma unui fond pastoral (pășuni și fânețe exploatate extensiv) amplu, completat de 

suprafețe împădurite în zonele mai înalte, care ocupă cea mai mare parte a teritoriului UAT. 

Împreună,  ecosistemele de pajiște și cele forestiere constituie un cadru foarte favorabil 

pentru conservarea biodiversității în zona deluroasă mai înaltă a teritoriului comunal, unde 

presiunea exercitată de om pentru extinderea habitatului și a culturilor de câmp este relativ 

redusă (fig. 9). 

 Excepție face zona culoarului Bistriței Ardelene, ce cuprinde valea și terasele râului 

înglobată în prezent în spațiul locuit, unde biocenozele caracteristice zonelor de vale au fost 

modificate substanțial în timp datorită activităților umane prin desțeleniri, defrișări, lucrări 

ameliorative, chimizare, dezvoltarea habitatului. În zona joasă din vetrele localităților și pe o 

parte dintre versanții adiacenți acestora vegetația spontană a fost înlocuită în bună parte 

prin culturi agricole (arabil) și vegetație specifică arealelor locuite. 

 Formațiunile vegetale specifice ecosistemelor de pajiște și celor forestiere au fost 

descrise  în cap. 2.8 al acestui studiu, și constituie elemente de diversitate biologică în sine, 

dar și surse abundente de hrană și spațiu/teritoriu de populare pentru faună. În prezent, 

având în vedere gradul moderat de înlocuire a ecosistemelor naturale cu ecosisteme 

antropizate (de ex. culturi agricole) care să modifice în mod substanțial compoziția și 

structura vegetală a zonei, apreciem că UAT Josenii Bârgăului are un nivel favorabil de 

conservare a biodiversității. 

 De asemenea, având în vedere faptul că teritoriul comunal este inclus într-un sit 

Natura 2000 (ROSCI0051 Cușma) care urmărește conservarea și protecția unor habitate și 
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specii de importanță comunitară, putem afirma că există și un cadru formal care susține 

menținerea biodiversității în această zonă. 

 

3.5. ZONE NATURALE PROTEJATE 

 

 Așa cum am menționat, teritoriul comunei Josenii Bârgăului face parte din situl 

Natura 2000 Cuşma (ROSCI0051), situat în sectorul central-nordic al Carpaților Orientali. 

Această zonă protejată include atât Bioregiunea Alpină, reprezentată prin Munții Călimani și 

Munții Bârgăului, cât și Bioregiunea Continentală prin Piemontul Călimanilor, Depresiunea 

Budacului și Depresiunea Livezile-Bârgău, acoperind o suprafață totală de 44.254 ha. Cea mai 

mare parte a sitului Cușma (99%) se întinde pe teritoriul a 7 comune din județul Bistrița-

Năsăud, respectiv Bistrița Bârgăului, Dumitra, Josenii Bârgăului, Livezile, Prundu Bârgăului, 

Satu Nou - Cetate, Tiha Bârgăului, restul de aproximativ 1% aparținând județelor Mureș și 

Suceava. 

 

Tabel 12. Ariile naturale protejate incluse în ROSCI0051 Cușma 

 

 

 

 Situl Cușma a fost desemnat pentru conservarea a 8 habitate (tab. 13) și 14 specii de 

importanță comunitară, conform formularului standard, după cum urmează (tab. 14, 15): 
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Tabel 13. Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0051 Cușma după formularul standard 
Natura 2000 

 

 

 

Tabel 14. Specii de mamifere enumerate în anexa II a D.C. 92-43-CEE 

 

 

Tabel 15. Specii de nevertebrate, pești, amfibieni și reptile enumerate în anexa II a 
Directivei Consiliului 92/43/CEE 
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 În cadrul procesului de management al ariei protejate Cușma, administrația locală din 

UAT Josenii Bârgăului (Primăria) are rol de proprietar de teren, cu rol în planificare teritorială 

și strategică. Cca. 39,10% din teritoriul comunal face parte din situl Natura 2000, incluzând 

următoarele categorii de utilizare a terenurilor: terenuri predominant agricole in amestec cu 

vegetație naturală, pășuni secundare, spațiu rural construit, păduri de foioase, terenuri 

arabile neirigate, zone de tranziție cu arbuști, construcții, ape dulci curgătoare din regiunea 

de munte și drumuri. 

 Principala măsură propusă pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului conform planului de 

management al sitului Cușma vizează protecția habitatelor acvatice naturale folosite de 

specii pentru reproducere prin îngrădirea bălților permanente din UPI – Joseni, UA 79A,B și 

77B. 
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4. RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE  

4.1. RISCURI NATURALE 

 

 Conform “Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență”, riscurile naturale 

se referă la evenimente in cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite 

variabile de la normal către pericol și sunt cauzate de fenomene meteorologice periculoase - 

ploi și ninsori abundente, variații de temperatură (îngheț, secetă, caniculă), furtuni, sau de 

fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de 

teren, curgeri noroioase etc. 

 În afara unor procese relativ continue care le deteriorează și le degradează, 

terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor și 

importante pagube materiale, iar uneori și cu pierderi de vieți omenești. În general, sunt 

considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă o stare de echilibru existentă 

într-un timp relativ scurt și cu un grad apreciabil de violență. Analiza riscurilor impune 

cunoașterea mecanismelor și condițiilor de producere / manifestare și a amplorii și efectelor 

posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor și evidențelor 

statistice, precum și a altor documente disponibile (studii, prognoze etc.). 

 Factorii care generează sursele de risc natural sunt: formele de relief, rețeaua 

hidrografică, clima, gradul de acoperire (vegetație), compoziția solului și dispunerea 

straturilor geologice și, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziția 

geografică a teritoriului analizat în raport cu traseul principalelor falii tectonice ale 

Pământului. 

 Principalele fenomene de risc natural care se manifestă în perimetrul UAT Josenii 

Bârgăului sunt reprezentate prin inundații pe rețeaua hidrografică permanentă din acest 

areal, sau deplasări în masă (alunecări de teren) și eroziune în adâncime (cu formarea de 

organisme torențiale - ravene). Cunoașterea zonelor vulnerabile și a categoriilor de risc pe 

care le implică amplasarea obiectivelor social-economice în perimetrele supuse fenomenelor 

de risc natural, precum și aplicarea de măsuri adecvate și promovarea unor lucrări specifice 

pe unele sectoare vulnerabile au ca rezultat limitarea pagubelor generate și protejarea unor 

investiții actuale sau viitoare. 

 

 

1.1.1. Inundațiile 

 Inundațiile reprezintă unele dintre cele mai frecvente și, în același timp, distructive 

fenomene care se manifestă ca rezultat al acțiunii combinate a unor factori atmosferici și 

hidrici, având repercusiuni nu numai prin pagubele materiale, ci și prin efectul asupra 

mediului, adeseori modificând configurația albiilor minoră și majoră. Aceste fenomene sunt 
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provocate de debite în surplus acumulate într-un interval de timp scurt, ce depășesc 

capacitatea de transport a albiei minore, revărsându-se în albia majoră și acoperind 

suprafețe de teren care de regulă nu sunt afectate de regimul normal al nivelurilor. 

 Evaluarea riscului vizează identificarea, localizarea și delimitarea zonelor expuse 

riscului de inundație și stabilirea unor seturi de măsuri care au ca scop prevenirea și 

atenuarea efectelor inundațiilor. Mai mult decât atât, întrucât acest studiu servește pentru 

fundamentarea propunerilor și reglementărilor PUG, delimitarea zonelor de risc trebuie să 

se regăsească în restricțiile și interdicțiile privind construirea în aceste zone vulnerabile. 

 În zona UAT Josenii Bârgăului inundațiile pot avea origine pluvială (ca rezultat al 

maximului pluvial din sezonul cald) sau pluvio-nivală, în acest caz producerea lor fiind legată 

de topirea zăpezilor din bazinul hidrografic al Bistriței Ardelene. Zona inundabilă este 

reprezentată de albia majoră a văii Bistriței, dar poate include și văile unor afluenți. 

 Conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor din județul Bistrița-Năsăud 

(2019), obiectivele aflate în zona de risc la inundații și accidente la construcții hidrotehnice 

din comuna Josenii Bârgăului includ atât zonele locuite (gospodării), cât și obiective sociale și 

economice, drumuri și terenuri aparținând fondului funciar (tab. 16). 

Tabel 16. Obiectivele de pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului care pot fi afectate de 
inundații. Sursa: PAAR, 2019 

 

 

 Conform rapoartelor autorităților județene, comuna Josenii Bârgăului se numără 

printre unitățile administrativ-teritoriale apărate necorespunzător față de inundații, întrucât 

au lucrări de apărare de mal parțiale, dar și sectoare mari neamenajate. În ansamblu, 

localitățile situate pe Bistrița Ardeleană în aval de acumularea Colibița nu sunt apărate de 

diguri continui, porțiunile de dig fiind amenajate doar în dreptul localităților și în imediata 

vecinătate. În situația producerii unor inundații, în comună sunt afectate 2 poduri rutiere, 1 

pod C.F., 3 km D.C., 97 case de locuit și 190 ha teren arabil. 

 În perioada recentă fenomenele de inundație pe Bistrița Ardeleană au devenit mai 

frecvente, cel mai probabil în legătură cu schimbările climatice recente care au condus la 

multiplicarea episoadelor pluviale abundente, dar și cu modul de utilizare a terenurilor în 

această zonă deluroasă cu versanți abrupți unde predomină terenurile cu vegetație erbacee 

(pajiști și culturi agricole), care favorizează scurgerea pe versanți și creșterea debitelor 

rețelei hidrografice. Față de debitul mediu al Bistriței (de 7,65 m3/s), debitele maxime care 

pot fi atinse pe acest curs hidrografic sunt de 290 m3/s (cu probabilitatea de depășire de 
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10%), 480 m3/s (probabilitatea 5%), 650 m3/s (probabilitatea 1%) sau 1200 m3/s 

(probabilitatea 0,1%), atingerea acestora determinând producerea inundațiilor. 

 Pentru evaluarea riscului de producere a inundațiilor pe teritoriul comunei Josenii 

Bârgăului, a fost elaborat un studiu dedicat în cadrul proiectului denumit “Întocmirea 

hărților de risc natural la nivelul teritoriului județului Bistrița-Năsăud” (Search Corporation 

SRL). Rezultatele sunt prezentate mai jos în formă cartografică ce ilustrează extinderea zonei 

inundabile a Bistriței Ardelene în zona UAT Josenii Bârgăului în funcție de debitele maxime 

cu probabilitate de depășire de 0,1%, 1%, 2%, 5%, 10% și 20% (fig. 10-16): 

 

 

Figura 10. Harta de risc la inundații, Q 0,1% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 
Corporation SRL. 

 

 

Figura 11. Harta de risc la inundații, Q 1% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 
Corporation SRL. 
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Figura 12. Harta de risc la inundații, Q 2% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 
Corporation SRL. 

 

Figura 13. Harta de risc la inundații, Q 5% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 
Corporation SRL. 

 

 

Figura 14. Harta de risc la inundații, Q 10% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 
Corporation SRL. 
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Figura 15. Harta de risc la inundații, Q 20% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 
Corporation SRL. 

 

 

 

Figura 16. Harta de risc la inundații, Q 2% (zona Josenii Bârgăului – Prundu Bârgăului). 
Sursa: Search Corporation SRL. 

 

1.1.2. Alunecările de teren și eroziunea 

 

 Cealaltă categorie de riscuri cu probabilitate ridicată de a se produce în perimetrul 

UAT Josenii Bârgăului sunt alunecările de teren și fenomenele de eroziune în adâncime și 

areolară. Alunecările de teren sunt determinate în această zonă de alcătuirea petrografică 

preponderent sedimentară (formată din nisipuri, argile, luturi etc.) și de declivitatea 

versanților, și favorizate de factori adiționali printre care se numără prezența stratelor 

acvifere de mică adâncime (din care apar la zi izvoare de coastă), îndepărtarea masivă a 

vegetației forestiere de pe versanți și utilizarea agricolă (arabil și pajiști), sau modificările 

aduse morfologiei terenului etc. 
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 În cadrul mișcărilor gravitaționale ale terenurilor (alunecări) profilele de sol sunt 

modificate substanțial, cel mai frecvent solurile prezentându-se sub formă de complexe 

datorită microreliefului foarte variat (în valuri, trepte). Aceste procese determină cele mai 

importante pagube prin următoarele caracteristici: 

- cantitatea impresionantă de material mobilizat; 

- rapiditatea cu care se efectuează deplasarea; 

- suprafețele de teren scoase din circuitul productiv; 

- daunele provocate așezărilor umane. 

 Din punct de vedere al terminologiei, alunecările de teren sunt deplasări în masă ale 

stratelor superficiale aparținând unor suprafețe înclinate, condiționate în primul rând de 

acțiunea forței de gravitație, combinată cu cea a apelor subterane sau aportului hidric 

pluvial. 

 Riscul producerii de alunecări de teren există în mai multe areale de pe teritoriul 

comunei Josenii Bârgăului, cu predilecție pe versanții cu pante mari si foarte mari, având în 

vedere faptul că relieful deluros (cu versanți cu declivități ridicate, frecvent cuprinse între 

20-40°) reprezintă o parte semnificativă din suprafața teritoriului comunal. Dincolo de 

condițiile favorizante de ordin geologic (litologie, structură) și geomorfologic (înclinarea și 

tipul versanților etc.), rolul declanșator în apariția și dezvoltarea proceselor deluviale și în 

stabilirea caracteristicilor dinamice și morfologice îl are umiditatea accentuată. Apa poate 

proveni atât din precipitații directe, cât și din sursele subterane freatice, secționate de 

versanți (ex. izvoare de coastă). 

 Ca și în cazul inundațiilor, riscul de producere a alunecărilor de teren a fost evaluat în 

cadrul proiectului denumit “Întocmirea hărților de risc natural la nivelul teritoriului județului 

Bistrița-Năsăud” (Search Corporation SRL). La baza studiului au stat lista localităților în care 

apar riscuri de alunecări de teren conform prevederilor Legii 575/2001, informațiilor primite 

de la Inspectoratul de Situații de Urgență, precum și cu observațiile și fișele realizate de 

proiectant in timpul deplasărilor în teren (tab. 17). 

Tabel 17. Localitățile afectate de alunecări de teren conform studiului “Întocmirea hărților 
de risc natural la nivelul teritoriului județului Bistrița-Năsăud”. Sursa: Search Corporation 
SRL  
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 Pentru cartarea zonelor susceptibile la alunecări de teren și evaluarea riscului au fost 

realizate descrieri și măsurători în 226 de puncte de observație localizate cu ajutorul GPS-

ului. Au fost elaborate 4 fișe de identificare a alunecărilor de teren în conformitate cu 

modelul din Ordinul nr. 288/1988. Caracteristicile alunecărilor identificate au fost rezumate 

astfel: 

- nr. alunecări identificate: 4 

- lungime: 105-600 m 

- lățime: 85-760 m 

- alunecări primare: 4, din care reactivate 3 

- materialul în care s-a produs alunecarea: pământ – 4 

- tipul mișcării: alunecare – 4 

- cauze pregătitoare: panta – 4; izvoare – 4; litologie – 4; zona de băltire – 1; 

- cauze declanșatoare: precipitații – 2; îngheț-dezgheț – 1; viituri și eroziuni laterale – 3; 

- pagube materiale: locuințe – 1; drumuri comunale (DJ 172C) - ; pășuni – 2; terenuri 

agricole – 1; livezi – 2; pădure – 1 

- vătămări corporale: 0 

- pierderi de vieți omenești: 0. 
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 În continuare a fost calculat coeficientul mediu de hazard pentru teritoriul UAT 

Josenii Bârgăului pe baza următoarelor variabile (factori de influență): factorul litologic (Ka), 

factorul geomorfologic (Kb), factorul structural (Kc), factorul hidrologic şi climatic (Kd), 

factorul hidrogeologic (Ke), factorul seismic (Kf), factorul silvic (Kg), factorul antropic (Kh). În 

urma acestei analize a rezultat următoarea evaluare a potențialului de producere a riscurilor 

în perimetrul UAT Josenii Bârgăului: 

 

 

Figura 17. Potențialul de producere a alunecărilor de teren pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului. 
Sursa: Search Corporation SRL. 

 

 Eroziunea areolară (de suprafață) are drept consecință spălarea părții superioare a 

solului, până la crearea de mici șanțuri de șiroire. Acest tip de eroziune determină solurile să 

devină mai sărace în elemente nutritive, fenomen care se manifestă frecvent pe teritoriul 

comunei Josenii Bârgăului. În schimb, eroziunea liniară (în adâncime) conduce la formarea 

organismelor torențiale, prin scurgerea concentrată (ogașe, ravene, torenți). Procesele de 

eroziune se manifestă cu intensitatea cea mai mare primăvara, la topirea zăpezilor, și după 

ploile torențiale. În prezent nu există o evaluare cantitativă a suprafețelor de teren afectate 
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de eroziune puternică, foarte puternică sau excesivă în cadrul UAT Josenii Bârgăului, însă 

formele generate de aceste procese (ogașe și ravene) sunt prezente mai ales pe versanții 

dealurilor cu pante ridicate din NE și SE teritoriului comunal. Aceste forme au adâncimi care 

variază de la câteva zeci de cm până la 3-4 m, fiind generate de scurgerea concentrată a 

apelor pluviale pe suprafețele de teren înclinat (versanți), lipsite de vegetație (ex. drumurile 

de hotar), pe terenurile arabile cultivate sau pe pajiștile utilizate ca pășuni pe care se 

practică pășunatul excesiv. 

 

1.1.3. Alte fenomene de risc natural 

 

 Întrucât riscul producerii altor categorii de risc natural este mai redus sau are o 

probabilitate redusă comparativ cu cele două tipuri menționate anterior (inundațiile și 

alunecările de teren), însă nu este nul, menționăm aici și alte fenomene de risc ce pot afecta 

într-o măsură variabilă teritoriul comunei Josenii Bârgăului, și anume: fenomene severe de 

furtună și secetă, îngheț, incendii de pădure, înzăpeziri, cutremure de mare magnitudine. 

 Furtunile se pot produce pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului, fiind de regulă 

fenomene imprevizibile. În eventualitatea producerii acestora, Comitetul local pentru situații 

de urgență primește de la Inspectoratul județean pentru situații de urgență avertizări de 

fenomene meteorologice periculoase, în vederea luării măsurilor de protecție și intervenție 

care se impun. De multe ori, însă, timpul necesar luării acestor măsuri este insuficient. În 

unele cazuri, efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari și 

producerea de evenimente catastrofale cu efecte mai grave decât cele ale evenimentelor 

generatoare. 

 În cadrul județului Bistrița-Năsăud, comuna Josenii Bârgăului se numără printre 

zonele cu probabilitate semnificativă de producere a furtunilor, care reprezintă o sursă de 

risc în zonă. Furtuni puternice se pot manifesta ocazional, în mod deosebit în lunile iunie - 

iulie și ianuarie – februarie. 
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Figura 18. Zone cu risc de 
manifestare a furtunilor și 
viscolului în județul Bistrița-
Năsăud. 

Sursa: PAAR, 2019. 

 În funcție de sezonul în care se produc și de intensitate, furtunile pot avea 

următoarele efecte: 

a) pe timp de vară (pot fi însoțite și de grindină): 

- distrugerea culturilor agricole și pierderi de animale; 

- distrugerea acoperișurilor locuințelor; 

- inundații datorate scurgerii de pe versanți; 

- avarierea rețelelor de utilități publice sau a altor construcții. 

b) pe timp de iarnă (sunt însoțite și de viscol); 

- blocarea arterelor de circulație; 

- eșecul utilităților publice; 

- favorizarea producerii accidentelor de circulație. 

 O altă categorie de risc natural o constituie producerea incendiilor de vegetație, mai 

ales în zonele forestiere din acest teritoriu. Totuși, posibilitatea declanșării acestora din 

cauze naturale este relativ redusă, rezumându-se situația producerii unor fulgere sau la 

seceta îndelungată însoțită de caniculă. Conform estimărilor realizate de către ISU (PAAR, 



 

 44 STUDIU PRIVIND CADRUL NATURAL, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE 

2019), comuna Josenii Bârgăului se numără printre zonele cu surse de risc pentru incendii de 

vegetație/pădure (de cauză naturală sau antropică). 

 

Figura 19. Zone cu risc de producere 
a incendiilor de pădure în județul 
Bistrița-Năsăud. 

Sursa: PAAR, 2019. 

 

 Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi masive de precipitații sub 

formă de zăpadă, fiind accentuate de condițiile meteorologice în care se produc. Comuna 

Josenii Bârgăului face parte dintre zonele predispuse producerii de înzăpeziri (fig. 20), de 

regulă de scurtă durată, ca urmare a căderilor de zăpadă în cantități mari, mai ales atunci 

când sunt însoțite de viscol. Efectele imediate sunt: 

- blocarea căilor de transport, ceea ce conduce la izolarea acestei zone; 

- întreruperea alimentării cu energie electrică, apă etc.; 

- afectarea unor activități sociale; 

- prăbușiri de planșee și acoperișuri. 
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Figura 20. Zone cu risc de 
căderi masive de zăpadă 
în județul Bistrița-Năsăud. 

Sursa: PAAR, 2019. 

 

 În ceea ce privește producerea cutremurelor, seismicitatea acestei zone se datorează 

mișcărilor tectonice generate de acumulările de energii potențiale în sistemul de falii 

existent până la o valoarea critică, care depășește rezistența rocilor, moment în care se 

produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică. 

 Din punct de vedere seismic, UAT Josenii Bârgăului se află în zona de influență a 

cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90-150 km și se 

încadrează, conform Normativului P100-1/2013 ( Cod de proiectare seismică - Partea I - 

Prevederi de proiectare pentru clădiri) și SR 11.100/1/93 „Zonare seismică - Macrozonarea 

teritoriului României”, în zona de hazard seismic cu o valoare a accelerației orizontale a 

terenului ag = 0,10 g, o perioadă de colț TC = 0,7 sec, și intensitate seismică Iech=VI (grade 

MSK – 64). 

 Zona studiată prezintă o stabilitate medie la seisme locale (care nu depășesc gradul 4 

pe scara Richter), dar vibrează cu intensități diferite sub influența mișcărilor seismice 

provocate de un epicentru mai îndepărtat. În cazul producerii unui seism mai mare de 6 
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grade pe scara Richter în zona Vrancea, poate fi afectată și zona comunei Josenii Bârgăului, 

existând pericolul unor avarii la locuințele cu vechime mai mare și construite din materiale 

cu rezistență mai slabă. 

 

Figura 21. Zonarea seismică a teritoriului României. Sursa: PATN. Secțiunea a V-a: Zone de 
risc natural. 

 

4.2. RISCURI ANTROPICE 

 

 Această categorie de riscuri include fenomene și procese de natură antropogenă 

(productive, sociale, edilitare, de agrement etc.) care pot avea efecte negative asupra 

habitatelor umane și ecosistemelor naturale, producând daune. 

 Printre riscurile antropice cu efecte semnificative în cadrul unui teritoriu rural cum 

este cel al UAT Josenii Bârgăului se numără: managementul deșeurilor municipale, al 

deșeurilor din construcții și celor zootehnice; poluarea fonică; poluarea fizico-chimică și 

biologică a factorilor de mediu: apă, aer și sol; incendiile de cauză antropică; dar și riscurile 

generate de explozia accidentală a unor echipamente militare (muniție neexplodată). 

 O parte dintre aceste aspecte au fost tratate în capitolele anterioare, cum este cazul 

datelor legate de starea de calitate / poluarea aerului, apelor și solurilor de pe teritoriul 

comunei Josenii Bârgăului. Fără a relua toate detaliile prezentate, menționăm faptul că APM 

Bistrița- Năsăud a semnalat în cadrul rapoartelor anuale privind starea mediului faptul că 

starea fizico-chimică a apei Bistriței Ardelene se încadrează ocazional în categoria de calitate 
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„Bună” ca urmare a nivelului crescut al unor contaminanți (nutrienți, ex. nitrați, amoniac, 

fosfor etc.) generat cel mai probabil de evacuarea apelor uzate provenind de la gospodăriile 

populației și din activitățile agricole (zootehnice) fără a fi epurate corespunzător. În privința 

stării aerului și solurilor din cadrul UAT Josenii Bârgăului nu au fost relevate probleme 

deosebite legate de poluare la un nivel care să necesite măsuri concrete, deși există câteva 

surse difuze de impurificare active (ex. arderea combustibililor fosili în gospodării și traficul 

rutier pentru aer, și depozitarea neconformă a deșeurilor menajere, din construcții sau 

zootehnice și utilizarea de substanțe chimice în agricultură pentru soluri) și a fost semnalată 

o vulnerabilitate ridicată la poluarea cu compuși ai azotului (nitrați și nitriți). 

 Poluarea fonică (zgomotul) se manifestă de regulă la un nivel redus în localitățile 

rurale, așa cum este cazul satelor componente ale comunei Josenii Bârgăului. Excepție face 

zona limitrofă a DN 17, care constituie principala arteră rutieră a acestei zone, intens 

circulată în permanență, fapt care determină un nivel fonic crescut. 

 Incendiile de cauză antropică (accidentale) sunt declanșate de regulă din imprudență 

(ex. utilizarea focului deschis, efectuarea unor lucrări periculoase în apropierea unor 

substanțe/corpuri combustibile etc.) și pot avea ca afect aprinderea vegetației (incendii de 

vegetație care afectează mai ales pădurile) sau a altor obiective, cum sunt clădirile de locuit, 

infrastructura etc. În zonele rurale acestea sunt cauzate mai ales de neglijența locuitorilor 

care ard deșeuri sau biomasă pe terenurile pe care le au în proprietate în sezoanele de 

primăvară și toamnă. În zona UAT Josenii Bârgăului nu au fost raportate incendii majore, însă 

riscul de producere al acestora este prezent, mai ales în cadrul habitatului și în domeniul 

forestier (Ocolul Silvic Josenii Bârgăului, fig. 23) și necesită măsuri de prevenire prin 

informare și amplasarea de către autorități a unor panouri informative, cu scopul de a 

reduce la maxim a riscului producerii unor astfel de incidente nefaste pentru natură și 

habitatul uman. 

 O sursă de risc antropic semnificativ o constituie munițiile neexplodate. 

 

Tabel 18. Intervenții pirotehnice la muniție rămasă neexplodată, 2013-2018 
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 Asanarea zonelor în care sunt identificate muniții rămase neexplodate din timpul 

conflictelor armate și neutralizarea acestora se realizează de către subunitatea specializată și 

specialiștii pirotehnicieni din Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BISTRIŢA” al județului 

Bistrița-Năsăud, conform instrucțiunilor privind managementul activităților de intervenție 

pentru asanarea terenurilor de munițiile rămase neexplodate (O.M.A.I. nr. 135/2015). În 

cadrul județului Bistrița-Năsăud, zonele în care aceste misiuni sunt realizate cu cea mai mare 

frecvență sunt comunele Josenii Bârgăului și Livezile. 
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Figura 22. Zone cu surse 
de risc muniție 
neexplodată sau 
nedezactivată rămasă 
din timpul conflictelor 
militare în județul 
Bistrița-Năsăud. 

Sursa: PAAR, 2019. 
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Figura 23. Zone cu 
riscuri potențiale 
generate de agenți 
economici în 
județul Bistrița-
Năsăud. 

Sursa: PAAR, 2019. 

 

 O categorie de riscuri antropice care necesită o atenție deosebită datorită naturii lor 

omniprezente o reprezintă gestionarea deșeurilor produse de către comunitățile umane ca 

rezultat al activităților de locuire, producție, turism, transporturi, protejarea sănătății, 

cercetare și educație etc. Practic, toată gama de activități specifice funcționării societății 

umane contemporane generează cantități de deșeuri care continuă să crească și să se 

diversifice sub aspectul compoziției și impactului asupra mediului. 

 Teritoriul vizat de acest studiu este unul rural, cu funcții simple de locuire și activități 

predominante primare (zootehnie și cultura plantelor, silvicultură), completate de cele 

secundare (mică industrie, meșteșuguri, construcții) și terțiare (administrație publică, 

educație, servicii medicale, comerț și alimentație publică). Acestea generează un volum de 

deșeuri constituit dintr-o fracție majoritară menajeră, la care se adaugă deșeuri din 

construcții și cele din agricultură (mai ales zootehnice), precum și cantități mai reduse de 

deșeuri reciclabile sau deșeuri cu regim special (periculoase, VSU, DEE, anvelope uzate, 

acumulatori etc.). Nu deținem informații privitoare la volumul total sau defalcat pe categorii 

de deșeuri generat și/sau colectat la nivelul UAT Josenii Bârgăului. Conform Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul 
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Bistrița-Năsăud (A.D.I. Deșeuri), deșeurile sunt preluate în proporție de 100% de la populație 

și de la persoanele juridice de către operatorul de salubritate SC SUPERCOM SA. 

 Rolul principal în gestionarea proiectului de implementare a sistemului integrat de 

management al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud îl are A.D.I. Deșeuri. Acesta 

organizează, reglementează, exploatează, monitorizează și gestionează serviciul de 

colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza UAT membre. 

A.D.I. Deșeuri realizează în comun cu toate UAT-urile membre proiecte de investiții publice 

de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării în funcție de 

necesitate, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, în conformitate cu strategia 

de dezvoltare a serviciului de salubrizare. 

 Sistemul integrat de gestiune a deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud este 

compus din: 

❑ Centrul de management integrat al deșeurilor din localitatea Tărpiu C.M.I.D, comuna 

Dumitra, care cuprinde o stație de sortare deșeuri și o stație de compostare deșeuri, un 

depozit ecologic, 

❑ un număr de cinci stații de transfer: Bistrița-Valea Boilor, Galații Bistriței, Beclean, Năsăud 

și Sângeorz-Băi, 

❑ două centre de colectare deșeuri în Bistrița, și 

❑ platforme dalate dotate cu containere semi-îngropate pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor distribuite în toate localitățile din mediul urban și rural din județul Bistrița-

Năsăud. 

 Întrucât în perioada realizării lucrărilor de închidere a depozitelor de deșeuri 

menajere clasa “b” din mediul urban, depozitul ecologic de la Tărpiu nu era finalizat, 

deșeurile municipale colectate au fost depozitate temporar pe suprafețe adiacente vechilor 

depozite în localitățile Bistrița, Beclean și Sângeorz-Băi. După darea în folosință a depozitului 

ecologic aceste amplasamente adiacente au fost degajate. 

 În ceea ce privește gradul de acoperire cu servicii de salubritate a județului, A.D.I. 

Deșeuri precizează că acesta este de 100% în 2021, iar deșeurile municipale generate atât de 

populație, cât și de agenții economici au fost colectate pe două mari fracțiuni: deșeuri 

menajere colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv pe categorii (plastic-

metal, hârtie-carton, sticlă). 

 Așadar, situația preluării și depozitării corespunzătoare a deșeurilor din UAT Josenii 

Bârgăului (municipale generate de populație și agenții economici) este reglementată și nu 

pune, cel puțin formal, probleme. În schimb, situația deșeurilor din agricultură, și mai ales a 

celor zootehnice, nu este la fel de satisfăcătoare, întrucât lipsește componenta de 

compostare a acestora în condiții controlate și salubre. De aceea, deșeurile zootehnice 

generate de șeptelul destul de important numeric al acestei comune (peste 2000 capete 

ovine, bovine și caprine, cca. 200 de capete porcine, și 920 de capete păsări), depozitate în 
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numeroase amplasamente neamenajate corespunzător, constituie în continuare o sursă de 

impurificare pentru sol, apele subterane și de suprafață și local pentru aer, dar și de 

disconfort vizual și olfactiv pentru populație. 

 

5. DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI  

5.1. DISFUNCȚIONALITĂȚI  

 

 Analiza situației existente a cadrului natural, a stării factorilor de mediu și a 

fenomenelor de risc care se manifestă pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului pune în evidență 

câteva disfuncții cu impact ridicat în ceea ce privește calitatea mediului și a vieții în această 

comună, care  includ: 

 Degradarea unor suprafețe de teren importante în zonele de versant ca urmare a 

manifestării proceselor geomorfologice actuale (în special alunecări de teren și eroziune în 

adâncime), favorizate de îndepărtarea vegetației naturale forestiere, rezultând o suprafață 

de 529 ha terenuri degradate și neproductive în cadrul UAT, care reprezintă peste 10% din 

teritoriul comunal; 

 Ponderea ridicată în cadrul teritoriului UAT a zonelor de versant abrupt (cu pante ce ating 

valori maxime de 40°, mai ales în partea NE și SE a teritoriului comunal) pe substrat friabil 

cu vegetație predominant erbacee și arbustivă care nu asigură stabilitatea stratului 

superficial de sol și rocă, conducând la degradarea acestor terenuri; 

 Suprafața redusă a zonelor împădurite compacte, în pofida condițiilor geomorfologice și 

potențialului hidro-climatic ridicat pentru dezvoltarea ecosistemelor forestiere, care 

constituie vegetația zonală, mai ales în zona mai înaltă a teritoriului UAT; 

 Fertilitatea generală moderată sau redusă a solurilor și ponderea scăzută a solurilor 

valoroase în cadrul fondului funciar al comunei Josenii Bârgăului; 

 Riscul ridicat de inundabilitate în perimetrul locuibil, mai ales în localitățile Josenii 

Bârgăului și Mijlocenii Bârgăului, care pune în pericol atât terenuri arabile și pășuni, cât și 

elemente de infrastructură și locuințe ale populației în zona de luncă și terase ale Bistriței 

Ardelene; 

 Comuna Josenii Bârgăului se numără printre localitățile care pot fi afectate de producerea 

unor inundații istorice semnificative pe cursul râului Bistrița, potențate de lipsa digurilor 

continui în lungul albiei pe tot cursul său din zona Bârgaielor; 

 Întârzierile în funcționalizarea sistemului integrat de management al deșeurilor, și mai ales 

lipsa colectării selective reale; 
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 Lipsa componentei de compostare controlată a deșeurilor zootehnice, efectul fiind 

depozitarea în condiții precare a deșeurilor organice animaliere în gospodării, care 

contribuie la contaminarea solurilor din zonă și a apelor freatice și un grad ridicat de 

vulnerabilitate la poluarea cu nitrați și nitriți; 

 Lipsa componentei de valorificare la un nivel ridicat a fracțiilor de deșeuri care permit 

reutilizarea/reciclarea; 

 Persistența pe teritoriul comunei a closetelor uscate neimpermeabilizate care generează 

infiltrații de ape poluate și contaminarea apelor freatice; 

 Depozitarea necontrolată de deșeuri în zona albiilor rețelei hidrografice (Bistrița Ardeleană 

și afluenții săi de pe teritoriul UAT), cu riscul preluării acestora la creșterea debitelor, 

conducând la blocarea parțială a secțiunii și poluare; 

 Lipsa infrastructurii de preluare și epurare corespunzătoare a apelor uzate din gospodării 

la nivelul întregului habitat uman al UAT Josenii Bârgăului (parțial în localitățile Rusu 

Bârgăului și Strâmba), care se repercutează asupra calității apelor de suprafață și 

subterane; 

 Afectarea stării fizico-chimice și ecologice a apelor Bistriței Ardelene în această zonă prin 

încărcarea cu nutrienți (nitrați, amoniac, fosfor, ocazional mangan), conducând la 

diminuarea calității apei (de la foarte bună la bună, sau chiar moderată); 

 Lipsa educării/informării sistematice a populației cu privire la importanța protecției 

mediului și la principalele probleme în domeniu; 

 Amenajarea necorespunzătoare a zonelor cu exces de umiditate care constituie areale de 

reproducere pentru anumite specii aflate în regim de protecție conform prevederilor 

planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cușma; 

 Lipsa marcării și semnalizării acestei zone protejate care acoperă peste 40% din teritoriul 

comunal, dar și a mijloacelor de informare destinate populației locale și vizitatorilor; 

 Lipsa zonelor de sport și agrement amenajate, în pofida existenței în cadrul UAT Josenii 

Bârgăului a unor areale cu potențial ridicat pentru astfel de funcții. 

 

5.2. PRIORITĂȚI  

 

 Având în vedere disfuncționalitățile rezumate în secțiunea anterioară, reluăm câteva 

aspecte pe care le considerăm prioritare și care necesită identificarea și implementarea 

inclusiv prin intermediul PUG a unor măsuri de remediere/soluționare pentru a asigura 

dezvoltarea de perspectivă a acestui teritoriu: 
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❑ Asigurarea potabilității apei prin instituirea și delimitarea zonelor de protecție sanitară a 

captărilor de apă din subteran, respectarea distanțelor sanitare între acestea și 

eventualele surse de impurificare (closete, gospodării, ferme etc.); 

❑ Asigurarea alimentării cu apă potabilă de calitate corespunzătoare pentru toate 

gospodăriilor din comuna Josenii Bârgăului; 

❑ Organizarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate la nivelul întregii zone 

locuibile a UAT, inclusiv din satele Rusu Bârgăului și Strâmba; 

❑ Verificarea permanentă a parametrilor de funcționare a sistemului de epurare cu scopul 

încadrării efluentului în limitele maxime admisibile de încărcare cu substanțe 

contaminante; 

❑ Controlul depozitării deșeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare; 

❑ Implementarea completă a Sistemului Integrat de Management al deșeurilor solide în 

județul Bistrița-Năsăud, care să includă colectarea selectivă reală a deșeurilor municipale, 

compostarea într-un grad cât mai ridicat a deșeurilor organice din gospodării, și 

recuperarea și valorificarea unei ponderi cât mai mari a deșeurilor reciclabile/reutilizabile; 

❑ Stoparea depozitării deșeurilor și deversării apelor reziduale în albiile pâraielor sau în alte 

spații neconforme,  inclusiv prin metode coercitive; 

❑ Organizarea eficientă a preluării unor fluxuri specifice de deșeuri (deșeuri periculoase, 

DEE, VSU, anvelope uzate, acumulatori); 

❑ Recuperarea terenurilor degradate de alunecări și eroziune prin lucrări specifice de 

combatere a degradării solurilor, și mai ales prin lucrări de împădurire care ar crește gradul 

de stabilitate și rezistență la eroziune a versanților cu declivitate ridicată din cadrul UAT 

Josenii Bârgăului; 

❑ Realizarea unor lucrări de extindere a digurilor existente și între localități, regularizarea 

albiilor și consolidări de maluri în lungul albiei Bistriței Ardelene cu scopul scoaterii de sub 

influența inundațiilor a zonelor locuibile și terenurilor agricole din zona de luncă; 

❑ Prioritizarea și organizarea unor acțiuni de informare/educare a populației cu privire la 

problemele de mediu și modul cum acestea afectează calitatea vieții locuitorilor comunei 

sub aspect funcțional, dar și estetic; 

❑ Proiectarea și realizarea unor amenajări adecvate privind informarea, semnalizarea și 

marcarea zonei protejate în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cușma; 

❑ Amenajarea corespunzătoare a unor zone verzi destinate activităților de sport- agrement 

care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor și la creșterea atractivității zonei; 
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❑ Implementarea la nivelul comunei a unui plan comprehensiv de analiză și acoperire a 

tuturor tipurilor de riscuri naturale și antropogene care se pot manifesta pe teritoriul UAT, 

cu măsuri și responsabilități clare. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUZII  

 Diagnoza privind calitatea capitalului natural și riscurile naturale și antropice care se 

manifestă în perimetrul UAT Josenii Bârgăului a scos în evidență următoarele concluzii: 

▪ Dintre aspectele favorabile, se remarcă lipsa unor probleme majore legate de poluare 

sau contaminare a factorilor de mediu, nivelurile indicatorilor specifici (acolo unde 

există măsurători) încadrându-se, cu unele excepții punctuale, în limitele maxime 

admise, și cadrul natural modificat într-o măsură redusă, care menține caracteristici de 

naturalitate, diversitate biologică și de utilizare relativ sustenabilă a terenurilor. Sub 

acest aspect, decidenții ar trebui să ia în considerare recomandarea de creștere a 

suprafețelor de teren în pantă acoperite cu vegetație arborescentă și/sau arbustivă, care 

constituie o soluție optimă de management mai ales pentru terenurile degradate și 

neproductive. 

▪ Printre caracteristicile nefavorabile identificate se numără vulnerabilitatea relativ 

ridicată la inundații a unei părți a spațiului locuibil și terenurilor agricole, lipsa unui 

sistem de canalizare și epurare eficientă a apelor uzate la nivelul întregului habitat al 

comunei Josenii Bârgăului, și managementul incomplet al deșeurilor. 

 Apreciem că măsurile de dezvoltare a infrastructurii și de conservare a capitalului 

natural, reglementările urbanistice specifice, precum și investițiile prioritare care vor fi 

propuse prin PUG (ex. lucrări hidrotehnice pe cursul Bistriței Ardelene și afluenților, 

organizarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate, amenajarea unor zone verzi 

funcționale, reabilitarea arealelor cu terenuri degradate etc.) și implementate de către 

autoritățile competente, vor avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității factorilor de 

mediu și asupra calității vieții locuitorilor comunei Josenii Bârgăului pe termen mediu și lung. 

Elaborat de: Geograf urb. Ionela Grădinaru (Mîndrescu) 
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