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I. INTRODUCERE
Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategica de Mediu al planului „Reactualizarea Planului
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile
Herculane” este întocmit de Anca Ciurduc Todoran, persoana fizica inscrisa in Registrul National al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 687 pentru RM, RIM, BM, RA, EA în
baza contractului de prestari servicii nr. 14080/27.10.2014 încheiat cu Primaria Orasului Baile
Herculane.
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al
localitatii Baile Herculane” se incadreaza la art. (5), alin.2, lit.a, din HG 1076/2004 si este supus
evaluarii de mediu, avand efecte semnificative asupra acestuia.
Raportul de mediu este întocmit în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei nr. 2 a Hotarârii
de Guvern nr. 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe.
Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter operational) si
raspund programului de amenajare spatiala a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun
unitatea teritorial – administrativa de baza. Planul Urbanistic General reprezinta instrumentul
principal al activitatii de urbanism la nivel local si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a
localitatii cu planul de amenajare al teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii.
Prevederile din P.U.G. se detaliaza si se intaresc prin "Regulamentul aferent P.U.G.".
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al
localitatii Baile Herculane” a fost elaborat de catre SC MEDA RESEARCH SRL Pitestii si SC ABRAXAS
SRL Resita în colaborare cu autorităţi şi instituţii având responsabiltăţi în diverse domenii şi
competenţe la diferite niveluri.
Obiectul principal al elaborarii documentatiei il constituie asigurarea suportului pentru dezvoltarea
orasului Baile Herculane ca statiune balneara (conform anexa 2 din HG 1016/2011). Durata de
valabilitate a unui PUG aprobat este de pana la 10 ani, daca pe parcurs nu apar elemente
importante de dezvoltare, ce necesita actualizare.
Lucrarea se constitue intr-un instrument operational practic aflat la indemana Consiliului Local si al
Primariei Localitatii Baile Herculane, care hotarasc strategiile de dezvoltare si amenajare a
teritoriului pe care il administreaza.
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II. METODOLOGIA ELABORARII SEA
Scopul evaluării strategice de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire
la mediu în pregătirea şi adoptarea planului „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” judetul Caras Severin.
Parcurgerea procedurii SEA este o garanţie a promovării dezvoltării durabile si a integrarii
aspectelor de mediu conform cu reglementarile Uniunii Europene, in cadrul PUG Baile Herculane,
judetul Caras Severin.
Evaluarea strategică de mediu s-a realizat în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului)
si a Hotarârii de Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluarii de
mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004).
Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) etapa de încadrare a programului în procedura evaluarii de mediu;
b) etapa de definitivare a proiectului de program si de realizare a raportului de mediu;
c) etapa de analiza a calitatii raportului de mediu.

2.1. ETAPA DE INCADRARE
Primaria Orasului Baile Herculane, în calitate de titular al PUG, a notificat Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caras-Severin prin adresa nr. 4035/09.07.2015 cu privire la obtinerea avizului de mediu
pentru proiectul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local
de Urbanism al localitatii Baile Herculane”.
Planul urbanistic general al localitatii Baile Herculane se incadreaza in categoria planurilor si
programelor care necesita efectuarea evaluarii de mediu, in conformitate cu prevederile art.5, alin
(2) lit.a din HG nr.1076/2004.
In urma intrunirii Comisiei de Analiza Tehnica pentru proiectul „Reactualizarea Planului
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile
Herculane”, s-a stabilit demararea procedurii SEA pentru planul urbanistic general in vederea
obtinerii avizului de mediu.
In data de 15.06.2015, Primaria Orasului Baile Herculane a anuntat pe propria pagina de internet
intentia de actualizare a PUG si RLU al orasului Baile Herculane, iar in data de 09.07.2015 a publicat
primul anunt in mass-media cu privire la elaborarea primei versiuni a planului urbanistic zonale
general şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea de catre public si autoritatile interesate a primei versiuni a planurilor s-a putut realiza la
sediul titularului.
În data de 13.07.2015 Primaria Orasului Baile Herculane a publicat al doilea anunt cu conţinut
similar primului. Cele doua anunturi precizează că termenul pentru primirea observatiilor sugestiilor
si comentariilor este de 15 zile în conformitate cu cerintele legislatiei în vigoare.

6

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Urmare intalnirii grupului de lucru din data de 29.07.2015, intrunit conform prevederilor HG
1076/2004, APM Cars-Severin comunica titularului de plan prin adresa nr.4035/AAA/30.07.2015
faptul ca este necesara definitivarea primei versiuni a planului tinand cont de
informatiile/comentariile/opiniile primite de la celelalte autoritati prezente in primul grup de lucru.
Grupul de lucru special constituit pentru planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si
al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” are in componenta
reprezentanti ai urmatoarelor institutii:
- Institutia Prefectului – Judetul Caras Severin
- Consiliul Judetean Caras Severin
- APM Caraş-Severin
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin
- Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin
- Directia pentru Agricultura Judeteana Cars-Severin
- Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Caras Severin -Serv. promovare
turism
- Directia Silvica Caras-Severin
- Administratia Bazinala de Apa Banat
- Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Curtural National al judeţului Caraş-Severin
- SC Enel Distributie Banat SA UTR Resita
- Administraţia Naţională de Îmbunătaţiri Funciare RA Filiala Judeteana Caraş-Severin
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras Severin
- Inspectortaul pentru Situatii de Urgenta „SEMENIC” al judetului Caras-Severin
- Inspectia Silvica si de Vanatoare Caras Severin
- Serviciul Politiei Rutiere Caras Severin
- Administratia Parcului National Domogled – Valea Cernei
- Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie
- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Caras Severin
- Directia Regionala de Drumuri si Poduri
- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”-SA
- CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Timisoara
- Primăria orasului Baile Herculane – Directia de Urbanism

2.2. ETAPA DE DEFINITIVARE A PROIECTULUI DE PROGRAM SI DE
REALIZARE A RAPORTULUI DE MEDIU
Primaria orasului BAILE HERCULANE, in calitate de titular al proiectului “REACTUALIZAREA
PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM"- Baile Herculane,
proiectant SC MEDA RESEARCH SRL si SC ABRAXAS SRL, a invitat in data de 02 martie 2016
reprezentantii institutiilor din cadrul grupului de lucru sa participe la a doua intalnire conform
procedurii de evaluare de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii Avizului de Mediu.
Modul de lucru în cadrul grupului de lucru a fost următorul:
• Reprezentantul APM Caras Severin a prezentat cerinţele legate de procedura SEA şi de
conţinutul şi calitatea raportului de mediu;
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Reprezentanţii Primariei orasului Baile Herculane au propus dezbaterea planului de urbanism
prin prezentarea conţinutului acesteia (structura, alternative, obiective si masurile planului),
urmată de propuneri privind eventuale modificări, completări din partea grupului de lucru.
Dezbaterea a avut loc în prezenţa expertului de mediu acreditat pentru intocmirea raportului
de mediu.

In urma analizarii Memoriului general si a discutiilor purtate in cadrul Grupului de lucru au rezultat o
serie de probleme care trebuie abordate in partea scrisa. S-a solicitat, in conformitate cu art.19 (1)
din HG 1076/2004, sa se prezinte grupului de lucru “alternativa finala a planului sau programului,
masurile de prevenire, reducere si compensare a efectelor semnificative asupra mediului, programul
de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau
programului”. De asemenea, s-au solicitat avizele de la Administratia Parcului National DomogledValea Cernei, Directia Regionala de Drumuri si Poduri – SDN Orsova, Transelectrica SA, ANAR –
Sistemul de Gospodarire A Apelor Cars-Severin si Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Curtural National al judeţului Caraş-Severin
Elaborarea variantei finale a raportului de mediu pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic
General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” a presupus
parcurgerea urmatoarelor etape:
• Analiza stării mediului în zona planului, luând în considerare datele şi informaţiile existente;
• In urma caracterizării stării actuale a mediului a fost identificat un set de aspecte şi
probleme de mediu ce sunt relevante si care pot fi abordate direct prin intermediul
planului;
• Pentru aspectele şi problemele de mediu identificate au fost formulate obiective relevante
de mediu cărora planul trebuie să se adreseze;
• A fost realizată o analiză a evoluţiei probabile a mediului (a acelor aspecte de mediu
relevante, identificate anterior) în condiţiile neimplementării PUG-ului (Alternativa „0");
• Analiza critică a conţinutului versiunii finale a planului. Analiza a ţinut cont atât de contextul
în care a fost elaborat planul, de modul în care documentul de planificare răspunde
cerinţelor identificate şi a modului în care consideraţiile de mediu sunt incluse în cadrul
documentului;
• A fost evaluat impactul potenţial asupra mediului generat de implementarea planului, la
nivelul variantei finale supuse dezbaterii publice;
• A fost analizat impactul posibil supra mediului în varianta integrării în cadrul planului a
propunerilor şi completărilor membrilor grupului de lucru şi publicului.
• Pe baza evaluărilor anterioare a fost elaborata o evaluare cumulativă care să ofere o
imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile
neimplementării / implementării planului;
• Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind prevenirea,
reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat
implementării PUG-ului.
Mentionăm că raportul de mediu in varianta finala s-a elaborat pe baza analizei variantei finale a
planului care include toate solicitarile de completare/modificare, precum si a tuturor
avizelor/acordurilor obtinute, se va elabora raportul de mediu in varianta finala.
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III. SCURTA PREZENTARE A PLANULUI „REACTUALIZAREA
PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI AL REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM AL LOCALITATII BAILE HERCULANE”
3.1 INCADRARE IN TERITORIU
Localitatea Băile Herculane este situată în sud-vestul ţării, in partea de Sud-est a Judeţului Caraş
Severin (în regiunea istorică Banat), la extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, fiind invecinată
cu Munţii Mehedinţi la vest şi cu Munţii Cernei la est, pe Valea Cernei, pe ambele maluri ale râului,
aproape de locul unde acesta se întâlneşte cu râul Belareca, la o distanţă de circa 18 km în amonte
de vărsarea Cernei în fluviul Dunărea.
In cifre, statiunea se afla la 19 kilometri de Orsova, 41 kilometri nord-vest de Drobeta Turnu
Severin, 72 kilometri distanta de Caransebes, 106 kilometri fata de Resita, la 80 km distanta fata de
granita cu judetul Mehedinti si 25 de km fata de frontiera cu Serbia.

Statiunea Baile Herculane este amplasata intr-un cadru natural exceptional, parte integranta a
Parcului National Valea Cernei-Domogled, beneficiind de aer si clima cu valoare terapeutica indicata
pentru toate varstele si maladiile, izvoare termominerale ale caror proprietati curative au fost
verificate inca de pe vremea romanilor.
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Asezarea statiunii pe Valea Cernei, la o altitudine de 168 m, pe aceeasi paralela cu Nisa si Venetia,
ii confera statiunii un climat agreabil cu influente mediteraneene.
Coordonatele geografice sunt 22.414167° longitudine estica si 44.878611° latitudine vestica, la
intretaierea paralelei nordice 44º52’ cu meridianul estic 23º30’.
Peste culmea Muntilor Cernei se afla satele Valea Bolvasnita si Bogaltin. Culmea Muntilor Mehedinti
desparte statiunea de satele oltenesti din plaiurile Mehedintilor: Podeni, Gornenti, Costesti, Prejna,
Isverna. Pe tot cursul Cernei pot fi vazute casute risipite prin poieni sau pe cleanturi care apartin
comunei Cornereva. O grupare de case se gaseste la 36km, in catunul Cerna-Sat. In amonte de
acesta se afla barajul Valea lui Iovan, apartinand sistemului energetic Cerna-Motru-Tismana.
Incadrarea in reteaua de localitati a judetului
Functiunea

- statiune balneara permanenta; (conform HG 1016/ 2011)

Pozitia

- in partea de SE a judetului Caras-Severin, pe valea Cernei, in aval de baraj;

Ordinul de marime

- dupa nr. populatiei (5956 conf. Recensamantului 2011) se afla pe local 8 in
cadrul judetului;

Incadrarea in teritoriul administrativ al localitatii
Limitele teritoriului administrativ urmaresc culmea muntilor Cernei, culmile muntilor Mehedinti,
calea ferata Caransebes - Orsova spre vest si valea Cernei la nord - est (punctul cunoscut ca si km
14 cu motel pe DN6A).
Teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane este cuprins aproape in totalitate in Parcul
National Domogled Valea Cernei, ce se afla in administrarea Ocolului Silvic B.H/ Directiei Silvice
Caras-Severin, conform contractului nr. 745 din 22.05.2004 incheiat intre Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor si Regia Nationala a Padurilor - Romsilva. Cea mai mare parte a teritoriului este
ocupata cu paduri, fiind o zona muntoasa.
Teritoriul administrativ al orasului Baile Herculane se invecineaza cu:
- Comuna Mehadia la V si SV,
- Comuna Toplet la S,
- Judetul Mehedinti la E,
- Judetul Mehedinti si comuna Cornereva la N
Din punct de vedere administrastiv-urbanistic, orasul are in componenta sa 2 localitati, Baile
Herculane - orasul propriu-zis, care cuprinde statiunea Baile Herculane cu cartierul Zavoi, si satul
Pecinisca (de asemenea cartier al orasului) si ocupa o suprafata administrativa de 7041,86 ha, din
care 248,46 ha in intravilan si 6793,40 ha in extravilan.
Intravilanul actual al unitatii teritorial administrative este cel prevazut in Planul Urbanistic General P.U.G. al orasului Baile Herculane, elaborat in anul 1997, cu modificarile ulterioare – PUZ-uri si
PUD-uri aprobate prin HCL.
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3.2 SCOPUL SI OBIECTIVELE PUG
Transformarile petrecute in structura urbana a orasului Baile Herculane in perioada parcursa de la
elaborarea precedentului Plan Urbanistic General (2000), ca efect al schimbarii premiselor ce stau la
baza planificarii urbanistice nu mai sustin valabilitatea acestuia si impune un demers de
reactualizare. Dezideratul unei dezvoltari durabile, in conditiile disparitiei vechilor structuri
economice, dezvoltare capabila sa satisfaca nu numai noile exigente de natura economica, sociala
sau ecologica, ci si pe acelea ale unei inalte culturi urbane, reclama reactualizarea Planului
Urbanistic General.
Planul Urbanistic General al orasului Baile Herculane, are ca obiectiv general
directionarea si coordonarea amenajarii teritoriului, precum si dezvoltarea
componentelor sale urbane pe termen scurt si mediu.
Folosind ca metoda de lucru analiza interdisciplinara si multicriteriala a situatiei existente, Planul
Urbanistic General scoate in evidenta disfunctionalitatile si prioritatile de interventie in teritoriu si
propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului in conditiile respectarii dreptului de
proprietate, a promovarii interesului public si dezvoltarii durabile a orasului Baile Herculane.
Elaborarea Planului Urbanistic General al Orasului Baile Herculane reprezinta strategia, cadrul de
dezvoltare in perspectiva a unitatii administrativ - teritoriale si corelarea cu strategiile elaborate in
cadrul planificarilor spatiale ale Regiunii de Dezvoltare Vest si ale judetului Caras-Severin.
Planul urbanistic general (P.U.G.) s-a elaborat in scopul:
 Stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare
urbanistica a orasului si de dezvoltare a unitatii administrative teritoriale;
 Utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;
 Precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice,
reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);
 Evidentierea fondului valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii;
 Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii, dotarilor aferente locuirii si
serviciilor;
 Fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica;
 Asigurarii suportului reglementar (operational) pentru eliberarea certificatelor de urbanism si
autorizatiilor de construire;
 Corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.
Materializarea propunerilor de amenajare spatiala si dezvoltare urbanistica reglementate prin P.U.G.
se face in timp, in functie de fondurile prevazute din bugetul propriu unitatilor teritorial
administrative de baza, in corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor
intreprinzatori.
Planul Urbanistic General reprezinta instrumentul principal al activitatii de urbanism la nivel local si
asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a localitatii cu planul de amenajare al teritoriului
administrativ al acesteia, delimitat conform legii.
P.U.G. contine directiile, prioritatile si reglementarile de dezvoltare al localitatii pe intreg teritoriul
sau, cuprinzand prevederi pentru urmatoarele categorii de probleme principale:
 relationarea localitatilor cu teritoriul administrativ;
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evidentierea potentialului natural, economic si uman, precum si a posibilitatilor de
dezvoltare a localitatii legate de acest potential:
stabilirea si delimitarea intravilanului propus al localitatilor;
stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
stabilirea si delimitarea, zonelor cu interdictie permanenta si temporara de construire;
evidentierea detinatorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a acestora;
stabilirea modalitatilor admise de utilizare si construire a terenurilor cuprinzand regimul de
construire:
- dispunerea fata de aliniament si limitele laterala si posterioara a parcelei;
- inaltimea maxima admisibila a constructiilor,
- conformarea constructiilor exprimate prin valori maxime ale factorilor POT si CUT;
organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii;
modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
delimitarea suprafetelor in care se preconizeaza realizarea, obiectivelor de utilitate publice.

Prevederile din P.U.G. sunt detaliate si se intaresc prin "Regulamentul aferent P.U.G.".
Dintre principalele obiective ale activitatii de urbanism concretizata in documentatiile specifice se
mentioneaza:
 materializarea programului de dezvoltare a localitatii, fara a compromite dreptul generatiilor
viitoare la existenta si dezvoltare;
 determinarea structurii functionale;
 utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;
 asigurarea unei locuiri corespunzatoare nevoilor si nivelului de dezvoltare;
 amplasarea judicioasa a obiectivelor propuse, avand in vedere respectarea dreptului de
proprietate;
 asigurarea esteticii corespunzaoare in realizarea mediului construit si amenajarea mediului
natural;
 protejarea populatiei si a cadrului natural de poluare, riscuri naturale si tehnologice
previzibile;
 protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, zonelor arheologice, ansamblurilor
arhitecturale si urbanistice deosebite, precum si patrimoniului natural;
 stabilirea si asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele de utilitate publica.
Lucrarea are ca scop evidentierea situatiei actuale, a problemelor si a propunerilor de dezvoltare
urbanistica a localitatii, din punctul de vedere al amenajarii teritoriului, in corelatie cu prevederile
Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Caras-Severin (PATJ), cu prevederile Planului de
Amenajare a Teritoriului National (PATN) - sectiunile I - V, prevederile Programulului Strategic de
Dezvoltare a turismului la nivelul zonei formate din Judetele Timis, Caras-Severin si Mehedinti,
Ghidul de promovare a turismului activ, sportiv si de aventura din Judetul Caras - Severin,
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Judetului Caras Severin pentru perioada 20132018, Strategiei de Dezvoltare a Judetului Caras – Severin 2015-2020), prin introducerea tuturor
PUD-urilor si PUZ-urilor intocmite si aprobate pana la data finalizarii/ aprobarii noului PUG, precum
si cu prevederile Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Baile Herculane 2009-2015 si ale
Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a localitatii Baile Herculane, completate cu datele si
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informatiile puse la dispozitie de Beneficiar prin Fisa Localitatii Baile Herculane pentru perioada
2000 - 2014.
Obiectul principal al PUG il constituie elaborarea suportului pentru dezvoltarea orasului
Baile Herculane ca statiune balneara (conform anexa 2 din HG 1016/2011).
Durata de valabilitate a unui PUG aprobat este de pana la 10 ani, daca pe parcurs nu apar
elemente importante de dezvoltare, ce necesita actualizare.
Lucrarea se va constitui intr-un instrument operational practic aflat la indemana Consiliului Local si
al Primariei Localitatii Baile Herculane, care hotarasc strategiile de dezvoltare si amenajare a
teritoriului pe care il administreaza.
P.U.G.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat revine administratiei publice locale,
pentru probleme legate de amenajarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor respective.
P.U.G. si regulamentul local de urbanism pot fi utilizate la :
 eliberarea certificatelor de urbanism si emiterea autorizatiilor de construire sau desfiintare
pentru obiective din zone ce nu necesita studii aprofundate ;
 fundamentarea solicitarilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor
de utilitate publica;
 declansarea procedurii de declarare a utilitatii publice pentru realizarea unor obiective ce
implica exproprieri ;
 respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile P.U.G. aprobat;
 declansarea unor P.U.Z.-uri sau PUD-uri necesare detalierii unor zone, respectiv unor
amplasamente;
 alte operatiuni ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale.
Regulamentul aferent lucrarii va sta la baza elaborarii tuturor documentelor si documentatiilor
pentru aprobarea autorizarii constructiilor de locuinte si a celorlalte obiective de utilitate publica.

3.3 ZONAREA FUNCTIONALA A TERITORIULUI
3.3.1 ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL

3.3.1.1. Intravilanul existent
Intravilanul actual al unitatii teritorial administrative este cel prevazut in Planul Urbanistic General P.U.G. al orasului Baile Herculane, elaborat in anul 1997, cu modificarile ulterioare.
Intravilanul propus prin prezentul Plan de urbanism are la baza Protocolul nr. 5159/277.09.2011
incheiat intre Primaria Mehadia si Primaria Baile Herculane care este materializat de catre OCPI ca
limita a unitatii administrativ teritoriale (hotarul) dintre cele doua localitati.
In componenta intravilanului existent intră localitatea Bile Herculane, o serie de trupuri, si suprafete
introduse in intravilan pe baza de documentatii de urbanism PUZ si PUD aprobate cu un total de
248,46 ha:
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a) localitatea de resedinta Baile Herculane -trup principal cu o suprafata de: 215,14 ha;
Orasul este mentionat ca fiind alcatuit din Baile Herculane orasul propriu-zis si localitatea
componenta Pecinisca.
b) trupuri izolate cu o suprafata totala de:
22,91ha;
TRUP 2 (UTR 18) - Unitate turistica Valea Cernei
0,85 ha
TRUP 3 (UTR 17)- Uzina de apa
1,70 ha
TRUP 4 (UTR 19)- Strand termal si camping
1,33 ha
TRUP 5 (UTR 20)- Camping "7 Izvoare"
2,13 ha
TRUP 6 (UTR 21)- Baraj, centrala electrica,
9,80 ha
TRUP 7 (UTR 23)- Lotizare, camping km 14
2,20 ha
TRUP 8 (UTR 25)- Haldina de gunoi-ter. Mehadia 8,00 ha – supraf. cedata Protocol 5159
TRUP 9 (UTR 24)- Cimitir
0,50 ha
TRUP 10 (UTR 22)- Lotizare mal lac
4,40 ha
c) PUZ –uri si PUD-uri :
PUZ Platou CORONINI, HCL 51/2014
PUZ - Ansamblu constructii cu caracter turistic,
agrement si vacanta - PECINISCA, HCL 35/2014
PUD - Locuinta de vacanta DN67D
- Zona lac de acumulare

10,40ha
8,94 ha
1,37 ha
0,09 ha

Evolutie intravilan existent de la PUG-ul aprobat pana acum, 2015:

PUG 1996

PUG 1996,
format
digital

Limita
OCPI

Intravilan
existent (OCPI
corectat)

BAILE HERCULANE

230,57

234,6

259,6

241,65

Trupuri izolate

26,91

26,91

26,91

26,91

257.50
30,5
227,00

261,51
30,5
231,01

278,51
34,5
244,01

268,56
30,5
10,4
248,46

LOCALITATEA BAILE
HERCULANE TRUP 1

Total
Suprafata cedata comuna Mehadia
Extinderi intravilan prin PUZ, PUD
Total intravilan existent

3.3.1.2 Caracteristici ale zonelor functionale din intravilan
Zonele functionale sunt determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor
respective de teren. Principalele zone functionale care se gasesc pe teritoriul administrativ al
localitatii Baile Herculane sunt:
 zona centrala istorica;
 institutii si servicii de interes public;
 locuinte de toate tipurile si functiuni complementare;
 activitati economice (industriale, de depozitare, etc);
 unitati de gospodarie comunala;
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constructii aferente lucrarilor edilitare (captare apa, rezervoare de inmagazinare a apei,
statii de tratare a apei, statii de epurare, posturi de transformare, statii reglare masura gaz,
etc);
cai de comunicatie rutiera / feroviara si amenajari aferente;
spatii verzi, agrement, sport, turism

Zona centrala istorica:
Zona istorica centrala este suprapusa peste Incinta Romana - orasul istoric, delimitat de traseul
fortificatiilor celei de a doua incinte medievale si peste dezvoltarile urbane (in general datind din
secolul al XIX-lea) din jurul incintei fortificate si peste redezvoltarile realizate in spiritul urbanismului
celei de a doua jumatati a secolului al XIX-lea, dupa vinzarea si demolarea (partial) a fortificatiilor.
E o componenta a Ansamblului urban "Centrul istoric intre Podul de piatra si biserica romanocatolica Baile Herculane" clasat in Lista Monumentelor Istorice cu codul CS-II-a-A-10978 sec. XVIIIXIX.
Adevarata dezvoltare a bailor va incepe in zorii secolului al XIX-lea. Sunt ridicate dupa 1810 o serie
de constructii durabile, care in mare parte dainuie si astazi. Cladirile, apartinand stilistic unui baroc
austriac impresionant, formeaza nucleul vechi al statiunii, putand fi admirate in jurul Pietei
Hercules. In perioada romana statiunea se numea AD AQUAS HERCULIS SACRAS numita mai apoi,
pana la 1817 BAILE HABADIEI, cand si-a schimbat numele in BAILE HERCULANE. In 1852,
imparatul Austriei considera Baile Herculane ca fiind „ceea mai frumoasa statiune de pe continent”,
iar imparateasa Elisabeta - pasionata, indragita si armonioasa SISI – scrie intr-un jurnal intim
despre Baile Herculane, care este o prezenta distinsa si incantatoare pentru imparateasa.
Zona se remarca printr-o structura functionala complexa si atractiva, de tip central, caracterizata de
mixajul intre diversitatea de activitati de interes general, cu acces public, situate la parter si locuirea
de tip colectiv situat la nivelele superioare ale imobilelor multifunctionale. E o zona construita
protejata datorita valorilor urbanistice si arhitecturale pe care le inglobeaza. In cadrul ei se afla
numeroase cladiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare individual.
Exista o decadere urbana pentru zona centrala datorita numeroaselor litigii.
Institutii si servicii publice : Administratie, invatamant, sanatate, cultura, culte:
Zona este formata din institutii si servicii publice si de interes public constituite in ansambluri
independente si din cladiri dedicate, situate in afara zonei centrale istorice, situate in zone cu alt
caracter.
In prezent, putinele institutii si servicii publice sunt raspandite in cuprinsul statiunii iar in cartierul
Pecinisca, spatiile comerciale sunt in numar foarte mare, find dispuse la parterul blocurilor ce
mobileaza str. Trandafirilor. Le putem considera ca functiuni complementare pe langa zonele balneo
– turistice, centrale, de locuinte. Amplasamente de principiu pentru institutii publice noi, se pot
rezolva in centrul civic din zona Parc Vicol si se va studia organizarea zonei respective intr-un plan
urbanistic zonal, in baza caruia se pot emite certificate de urbanism.
Functiunile de tip medical sau educational. Sunt ansambluri realizate in general pe baza unui
proiect unitar si recognoscibile ca atare in structura orasului. Se remarca prin coerenta si
reprezentativitate.
Suprafata spatiilor verzi si plantate se stabileste in corelare cu normele de igiena si
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protectie a mediului, tinand seama de marimea, functiunea dominanta a localitatii si zona
geografica in care aceasta este amplasata, in vederea evaluarii posibilitatilor de imbunitatire a
microclimatului urban.
In vecinatatea ansamblurilor si monumentelor istorice, precum si zonele de protectie ale
acestora, realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilitatii si punerii in
valoare a obiectivelor sau a ansamblurilor protejate. Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o
distanta care sa nu puna in pericol constructia protejata sub aspectul stabilitatii.
Zona de locuinte:
Locuinte individuale cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban.
Zona este caracterizata de funciunea rezideniala de densitate mica (predominant locuinte
unifamiliale), de parcelarul omogen si regulat, rezultat al unor operatiuni de urbanizare (cu parcele
generoase, avand deschiderea la strada de 15 – 20 m, adancimea de 30 – 55 m si suprafata de 450
– 1000mp) si de regimul de construire izolat, cu cladiri de locuit de tip urban modern, retrase din
aliniament.
Locuinte individuale cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip periferic:
Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala cu densitate mica (predominant locuinte
unifamiliale), de parcelarul omogen si regulat, rezultat al unor operatiuni de urbanizare, sau variat
rezultat al dezvoltarii spontane (cu parcele avand deschiderea la strada de 8 – 18 m, adancimea de
30 – 75 m si suprafata de 250 – 1200 mp) si de regimul de construire izolat sau cuplat, cu cladiri de
locuit de tip traditional, (mai ales case lungi cu latura scurta la strada, asezate in lungul unei laturi a
parcelei), retrase sau nu din aliniament.
Locuinte individuale cu regim redus de inalime cu caracter rural
Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala de densitate mica (predominant locuinte
unifamiliale) insotite de anexe si suprafee agricole sau de activitati manufacturiere si de mica
productie, de parcelarul de tip rural, dezvoltat in profunzime (cu parcele avand in general
deschiderea la strada de 10 - 18 m, adancimea de 30 – 100 m si suprafata de 300 – 1500 mp), si
de regimul de construire izolat, bazat pe tipologiile traditionale de ocupare a terenului (case lungi,
dezvoltate in adancime, dispuse in vecinatatea uneia din limitele laterale de proprietate, carora li se
adauga corpuri noi, dispuse de o maniera diversa, rezultat al unui proces de densificare).
Ansambluri de locuinte unitare: Zona este caracterizata de functiunea rezideniala (locuinte
unifamiliale sau colective) , organizata in mici ansambluri unitare din punct de vedere urbanistic si
arhitectural, rezultat al unor operatiuni de urbanizare dezvoltate public sau privat in prima jumatate
a secolului al XX-lea.

Zona de locuinte colective
Majoritatea fondului construit al orasului Baile Herculane s-a realizat intre anii 1930-1960, o mare
parte a acestor cladiri fiind cele individuale formate dintr-o locuinta. Numarul cladirilor tip bloc
creste semnificativ incepand cu anii '70. In prezent fondul locativ constituit din locuinte colective
este determinat de realizarile urbanistice si arhitecturale din perioada socialista.
Pe baza tipologiei fondului construit, orasul poate fi impartit in diferite cartiere, care au caracteristici
diferite. Relatiile dintre cartiere reprezinta tesutul urban - in timp ce unele cartiere invecinate
genereaza un tesut urban dens, se remarca puncte sensibile in stucturile disparate, nedelimitate.
Un tesut urban dens se poate recunoaste in zonele istorice ale orasului, cladirile cartierele socialiste
timpurii integrandu-se pozitiv in acest tesut.
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Indicatorii de baza in 2016 pentru locuinte sunt:
Locuinte existente - total – numar
2.803
Suprafata locuibila - total mp
129.450
Populatia totala (dupa domociliu la 1 iulie 2011)
5.012
Comentariu indicatori:
 Aloc / locuinta = 46,18 mp/locuinta – pentru tot fondul construit;
 Aloc / persoana = 25,82 mp/persoana – pentru tot fondul construit;
 Nr. persoane /locuinta = 1,788 pers/locuinta
Indicatorii releva o crestere a ariei locuibile/ persoana, in conditiile in care numarul de locuinte a
crescut, iar populatia a scazut. Este vizibila rezerva de spatiu pentru activitati turistice sezoniere.
Zona de activitati economice:
Este impartita in mai multe categorii de activitati:
-zona de depozitare, logistica
-zona de mica productie, servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, comert en-gros
-zona activitati economice cu caracter tertiar
Principalele disfunctionalitati:
- privatizarea majoritatii societatilor comerciale in aceste conditii determinand frecvent nu investitii
reale in domeniu ci afaceri imobiliare, cu consecinte extrem de negative pentru dezvoltarea orasului
prin pierderea completa a controlului public asupra unor vaste teritorii urbane in care restructurarea
este imperios necesara;
- oferta redusa pentru investitii, mai ales in ceea ce priveste terenurile, echipate sau nu, atat pentru
activitati industriale cat si pentru domeniul tertiar (turism) sau locuire. Faptul a condus la
tensionarea excesiva a pietei imobiliare.
Zona de gospodarire comunala cuprinde urmatoarele functiuni:
- sedii ale serviciilor publice de gospodarire comunala
- piata agro-alimentara,
- cimitir, capele, cladiri administrative si anexe ale cimitirului
- rampa de depozitare a deseurilor
- depou pentru vehiculele transportului public
- depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate
Zona de constructii aferente lucrarilor edilitare:
- cuprinde suprafetele aferente surselor de apa, statiei de tratare, inmagazinari, statiei de epurare a
apelor uzate,
- centralelor si statiilor electrice.
Cai de comnicatie si transport:
Cuprind spatiile aferente infrastructurii rutiere, feroviare.
Spatii verzi:
Sunt evidentiate urmatoarele categorii spatii verzi, care intra la calculul de spatiu verde pe cap de
locuitor conform Legii nr. 24/2007, Republicata 2009, privind reglementarea si administrarea
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor:
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- Spatii verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;
- Spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu;
- Fasii plantate adiacente arterelor de circulatie;
- Spatii verzi publice de folosinta specializata – Baze si parcuri sportive
- Spatii verzi de protectie a lacurilor si a cursurilor de apa, culoare de protectie fata de
infrastructura tehnica, spatii verzi de protectie a versantilor si de protectie sanitara.
Zonele verzi amenajate din interiorul cartierelor de locuit si cele din centru nu sunt interconectate si
nici conectate corespunzator cu mediul natural din jurul orasului, in mare masura din cauza
infrastructurii, a dotarilor de loisir, sport, turism, agrement insuficiente.
Nu exista un deficit de spatii verzi amenajate in raport cu numarul de locuitori ( mp/loc), fata de
cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor.
Spatiile verzi si plantate se constituie din:
• Parcuri orasenesti si gradini – norma de dimensionare este de minim 26 mp/locuitor
dar nu mai putin de 0.5 ha pentru un parc sau o gradina. In aceste suprafete nu se vor
include terenurile de sport scolare, plantatiile de sport si aliniament, parcurile specializate;
(5008 locuitori + 6000 turisti) X 26 mp = 286.130 mp (28,61 ha) in aceasta categoric se
include: Parcul Central, Parcul Vicol, zona verde de legatura dintre cele doua zone (padure).
• Scuaruri – spatii plantate de pana la 3 ha cu o rata de deservire de 0.4 – 0,5 km. ceea ce
inseamna 6 – 8 minute de parcurs pe jos. in Baile Herculane se gaseste un scuar in fata
Complexului Hercules. In cartierele de locuinte nu sunt amenajate spatii verzi de cartier,
locuri de joaca;
• Terenuri de sport – exista un teren de fotbal care are nevoie de dotari complementare:
sala de forta cu vestiare, gradene pentru public, imprejmuire. Sunt necesare terenuri de
sport in jurul hotelurilor.
• Zona de agrement – este un spatiu situat in afara localitatii si cuprinde elemente
naturale de atractie deosebita, permitand accesul lesnicios al vizitatorilor, cu o serie de
dotari corespunzatoare odihnei saptamanale. Pentru Baile Herculane se considera zona de
agrement fasia de teren de-a lungul Cernei, pana la km 14, considerata o zona de preparc
apta pentru a prelua amenajari turistice – marcata pe plansa 01A. Dimensionarea se face
pentru populatia totala + numarul maxim de turisti la un moment dat: 5008 + 6000 ) X
15 ha/1000 loc = 165,12 ha
• Spatii plantate cu profil specializat – plantatii de aliniament de-a lungul stazilor, cu
rol decorativ de protectie a circulatiei, protectie contra insolatiei, impotriva poluarii
sonore, a aerului etc. Este necesar a se face completari pe strazile principale – fasia
plantata in lungul unei artere de circulatie cu latimea minima de 6m si face legatura intre
doua zone verzi plantate. In cazul localitatii Baile Herculane este zona de legatura intre
zona Veche si Parcul Vicol str. Zavoi in zona neconstruita.
• Zona de protectie – se constitute suprafata de teren neconstruita semimpadurita ce
separa zona Vicol de lunca Zdrele – este total neamenajata. Aceste plantatii de protectie
sunt necesare in jurul obiectivelor poluante. Este necesar a se infiinta perdele vegetate
de protectie in jurul statiei de epurare si a statiei de transfer.
• Paduri in intravilan
Zona ampla de padure este situata in intravilanul localitatii - 26,67 ha.
Conform PUG padurile sunt protejate si conservate, fiind interzisa schimbarea destinatiei
acestei categorii de spatii.
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3.3.1.3 Bilant teritorial existent

BILANT EXISTENT - TRUPURI IZOLATE INTRAVILAN EXISTENT
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Acest bilant prezinta date cumulate, zonificarea functionala fiind mai detaliata, existand zone cu
functiuni multiple sau mixte. Fata de bilantul zonificarii existente se observa marirea suprafetelor
deficitare (aferente dotarilor si activitatilor legate de turism, spatii verzi amenajate); pe de alta
parte se pastreaza dominanta zonelor de locuit, care includ pe langa zonele existente si terenurile
pentru dezvoltare.
In interventii s-au respectat limitele naturale / limitele folosintelor.
Includerile de teren in intravilan s-au facut pe urmatoarele criterii:
 acces asigurat din drumurile existente (chiar daca drumul respectiv necesita amenajare);
 apropierea de zonele de interes;
 conditii bune de fundare in comparatie cu alte zone din localitate;
 necesitatea suprafetei respective pentru dezvoltare.
Toate propunerile s-au analizat pe teren si s-au insusit de reprezentantii administratiei locale.
In prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ al localitatii si in suprafata
intravilanului, folosinta asupra terenurilor. Pentru terenurile situate in intravilan, ocupate cu
constructii si alte amenajari s-a indicat si destinatia supraedificatelor: cladiri de utilitate publica,
locuinte, obiective pentru productie agricola si industriala, terenuri de sport, obiective pentru
gospodarie comunala, circulatie, ape.
Bilantul teritorial evidentiaza principalele folosinte si destinatia terenurilor din intravilan si procentul
ocupat.
Prin Planul Urbanistic General al orasului Baile Herculane 2014 au fost facute urmatoarele
demersuri:
− S-a revizuit linia ce delimiteaza intravilanul, urmarindu-se limita parcelelor sau unele repere
naturale, conform ridicarilor topografice puse la dispozitia proiectantului de catre Primaria
Baile Herculane sau de catre alti operatori economici prin intermediul Primariei Baile
Herculane. Aceste ridicari topografice au fost suprapuse ortofotoplanurilor din anul 2006 si
2009 si georeferentiate in coordonate Stereo 70 si completate prin digitizare
georeferentiata, astfel incat a reiesit prezenta limita de intraviln.
− Au fost cuprinse in intravilan toate constructiile si suprafetele de teren necesare bunei
dezvoltari a localitatii pentru urmatorii 10 ani, delimitandu-se o serie de trupuri conform
planselor de Reglementari Urbanistice si Unitati Teritoriale de Referinta.
− Pentru toate terenurile din noul intravilan s-a stabilit destinatia, conform planselor de
Reglementari Urbanistice, si au fost elaborate regulamente de urbanism specifice fiecarei
zone functionale in parte.
3.3.2 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA
Prin definitie, intravilanul reprezinta teritoriul unei localitati ocupat cu constructii si amenajari,
caracteristic din punct de vedere spatial si functional si delimitat prin planurile urbanistice generale.
Intravilanul propus prin PUG-ul a urmarit in primul rand o rectificare a intravilanului fata de vechiul
intravilan aprobat, asa cum se vede in tabelul de mai jos:
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EVOLUTIE INTRAVILAN EXISTENT
PUG 1996

PUG 1996,
format
digital

Limita OCPI

Intravilan
existent
(OCPI
corectat)

BAILE HERCULANE

230,57

234,6

259,6

241,65

Trupuri izolate

26,91

26,91

26,91

26,91

257.50

261,51

278,51

268,56

30,5

30,5

34,5

30,5

Extinderi intravilan prin PUZ, PUD

-

-

-

10,4

Total intravilan existent

227,00

231,01

244,01

248,46

LOCALITATEA BAILE HERCULANE TRUP 1

Total
Suprafata cedata comuna Mehadia

Limitele de intravilan propus urmaresc dosuri de lot, limite naturale, palcuri de padure, drumuri si
strazi sau cursuri de ape.
Ca urmare a modului de dezvoltare a localitatii zonele functionale ale localitatii Baile Herculane,
sufera anumite modificari in structure si marimea lor, facandu-se unele ajustari in cuprinsul trupului
principal, dar se reconsidera trupurile dispuse in extravilan, respectiv pe Valea Cernei.
Suprafata intravilanului se va modifica in urma amplasarii unor obiective economice, extinderi ale
zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publica. Au fost propuse masuri de
reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din intravilan sub forma zonificarii functionale.
Noua limita a intravilanului localitatii Baile Herculane include toate suprafetele de teren ocupate de
constructii, precum si acele suprafete necesare dezvoltarii localitatii pe o perioada determinata de
timp, de 10 ani.
Bilant teritorial dupa modificarea intravilanului
BILANŢ TERITORIAL BĂILE HERCULANE
CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)
TERITORIU
ADMINISTRATIV
EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
%
% din total

AGRICOL - 867,0
Arabil

Pasuni

68.00
68.00
0.97

440.00
440.00
6.25

Fanete

Livezi

Paduri

352.00
352.00
5.00
12.31%

7.00
7.00
0.10

5721.48
26.67
5748.15
81.63

NEAGRICOL - 6175,00
Cai de
Curti
comunicatie constructii
101.80
30.29
27.20
46.71
167.43
129.00
77.00
167.00
1.83
1.09
2.37
87.69%
Ape

Alte
folosinte
7.14
46.28
53.85
0.76

TOTAL
6727.71
314.29
7042.00
100%

In functie de complexitatea si marimea localitatii, teritoriul este impartit in Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR), numerotate de la 1 la 30, ceea ce permite ca indicii de ocupare teren si alte
prescriptii obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism aferent acestui PUG, sa fie regasite in
plansele desenate.
Unitatile Teritoriale sunt delimitate de strazi sau limite de parcele cadastrale, cai ferate, ape, alte
limite naturale si cuprind zone cu aceleasi caracteristici urbanistice. In acelasi timp, delimitarea UTR
va coincide, pe cat posibil cu perimetre pentru care s-au elaborat sau se vor elabora Planuri
Urbanistice Zonele.
Din totalul de 248,46 ha teren cuprins in intravilanul aprobat anterior se scade o zona de teren in
panta impropriu construirii, greu accesibil, cu folosinta de cimitir (UTR 24-Trup 9) in suprafata de
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0,50 ha, precum si suprafata aferenta haldinei de gunoi ecologizata (Trup 8) in suprafata de 8 ha
care a fost cedata comunei Mehadia. Au fost extinse trupurile 1, 4, 5, 7 si 10. Trupurile 2 si 6 nu se
modifica. Trupul 3 se asimileaza la Trupul 1.
S-au introdus in perimetru o serie de trupuri noi, functionale, cu suprafete de teren cuprinse in
intravilanul propus (Trupul 8, Trupul 9, Trupul 11, Trupul 12, Trupul 13).
Dintre acestea, s-au identificat doua zone pentru lotizare terenuri pe malul Lacului Herculane/
popas turistic care au fost propuse pentru introducerea in intravilan sub denumirea Trup 8 – UTR
25 cu o suprafata de 5.35 ha si trup 9 – UTR 24 cu o suprafata de 0.33.
Pentru coerenta numerotarii trupurilor, la solicitarea Beneficiarului s-au mentinut doar ca si
numerotare trupurile 8 si 9.
Bilantul teritorial al zonelor cuprinse in intravilanul propus al localitatii de baza Trup 1, are la baza
bilantul teritorial al intravilanului existent, corectat cu schimbarile de suprafete intre zonele
functionale (include suprafata uzina de apa – 1,70 ha), sau majorat cu suprafetele justificate pentru
introducerea in intravilan a trei zone majore:
• o zona pe DN 6 inspre Orsova
- 14,50 ha
• o zona denumita Platoul Siminicea
- 24,20 ha
• prelungirea intravilanului existent pe DN 67D pana la uzina de apa
- 8,30 ha
Total extindere Trup 1
– 47,00 ha
La acestea se adauga suprafata Uzinei de apă –
1,70 ha
In concluzie, suprafata Trup 1 = 215,14 (existent) + 8,94 ha (PUZ platou Coronini) + 1,37 (PUZ
Ansamblu constructii cu caracter turistic, agrement si vacanta PECINISCA, HCL 35/2014) + 1,70 ha
(uzina de apa) + extinderea datorata introducerii celor trei zone majore (47,00 ha)= 274,15 ha
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren.
Suprafata intravialnului propus se mareste cu 65,83 ha fata de cel existent.
Se observa ca creste zona de locuinte cu dotari complementare, incluzand structurile turistice deja
construite raspandite in teritoriu, prin amenajarile propuse pe Valea Cernei.
Astfel, prin propunerile de extindere ale orasului, in afara de trupul principal care cuprinde
localitatea Baile Herculane vor exista 11 trupuri secundare care includ urmatoarele dotari edilitare si
turistice:
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P.U.G. Baile Herculane – Plan de incadrare in teritoriu
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Reglementari urbanistice TRUP 1:
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Reglementari urbanistice trupuri izolate:

26

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

Beneficiar

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Primaria Orasului
Baile Herculane

3.3.2.1 Zona centrala - Institutii publice
Zona centrala si de functiuni complexe de interes public – zona 1 – are o suprafata de 38.33
ha si reprezinta 12.20% din total intravilan propus.
Este alcatuita din doua nuclee ce se regasesc in UTR 1 si 2. Zona centrala veche si noua ce
cuprind majoritatea dotarilor de interes public. In UTR 1 si 4 din zona veche a statiunii nu este
teren disponibil, decat daca se dezafecteaza vilele aflate intr-o stare de degradare foarte avansata.
Nu se propune acest lucru fara un studiu istoric si arhitectural precis. In UTR 2 in scopul stabilirii
amplasamentului potrivit pentru fiecare obiectiv de interes public in parte, s-au luat decizii pe plan
local in ceea ce priveste unele interventii total nepotrivite cu functiunea atribuita acestei zone. Aici
isi vor gasi amplasamente o serie de dotari de interes public: centru multifunctional, sedii institutii
publice, club, toate cu spatii de parcare la subsol, mobilier urban, dotari de agrement. etc.
Din analiza si studiile de specialitate privind completarea si diversificarea retelei de institutii si
servicii publice in concordanta cu optiunile populatiei si cu necesarul determinat pentru toate
categoriile de servicii, rezulta urmatoarele:
DOTARI SOCIAL CULTURALE – BAILE HERCULANE

NORMA

NECESAR

EXISTENT

LIPSA

1
1
−
1

1
1
3
1

−
1
−

300loc
24clase
12clase
1 buc

160loc
10clase
8clase
1 buc

140loc
14
4
–

300 loc.
1

2
1

–
−

75 loc
1 disp.
1 buc
132 loc.
120 mp.
60 loc.

20 loc.
1
1 buc

55 loc.
–
–

4 farmacii
–

–
60 loc

TIPUL DOTARII

DOTARI ADMINISTRATIVE
1
•
primarie
•
tribunal, judecatorie
1
•
unitati financiar bancare
−
•
sediu PTTR-centr.telef.
1
DOTARI SOCIAL CULTURALE
•
gradinite
60 loc/1000 loc.
•
scoli generale
4cl/1000 loc.
•
licee
2 cl/1000 loc.
1 buc
•
case ale copiilor
DOTARI CULTURALE
sali de cultura
50 loc/1000 loc.
biblioteca oraseneasca
1
DOTARI SANITARE
crese
15 loc/1000 loc.
dispensare medicale
1 disp/10000 loc.
centru de sanatate
1 buc.
spitale
22 pat/1000 loc.
farmacii
20 mp/1000 loc.
camine de batrani
10 loc/1000 loc.
DOTARI DE ALIMENTATIE PUBLICA
spatii comerciale
600 mp/1000 loc.
piata agroalimentara
1
st.de alim.cu carburanti
la fiecare intrare-iesire
depozit comb.solizi
1
depozit mat.de constr.
2
DOTARI PENTRU PRESTARI SERVICII
spatii prest.servicii
100 mp/1000 loc.
DOTARI PENTRU CULTURA FIZICA-SPORT
constructii sportive
200 mp/1000 loc.
DOTARI TURISTICE
hoteluri
cabane, vile
tabere scolare

11 loc/1000 loc.

3600 mp.
1
3
1
-

mp.
1
1
/
2

mp.
–
2
1
2

600 mp.

mp.

mp.

1200 mp.

mp.

mp.

66 loc.

12/ 3494 loc
53/ 826 loc
1/ 150 loc

/

SPATII VERZI SI SPORT
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15,2 ha

2,5

–

3.3.2.2 Zona cu dotari balneo – turistice
Modificarea limitei zonei ocupate se face doar asupra trupurilor dispuse pa Valea Cernei, unde
sunt solicitari atat din partea localnicilor pentru lotizari pe malul lacului de acumulare, unde s-a
conturat un trup in afara limitei de 100 m de la nivelul minim de exploatare a lacului, cat si din
partea turistilor, care solicita locuri de campare in zone strandului termal si a campingului - 7
Izvoare" (insuficient ca suprafata de campare si dotari).
Ca prim nucleu (UTR 1+2): Zona balneo - turistica s-a dezvoltat din timpuri stravechi
 in apropierea unor surse de ape termominerale cu efecte curative evidente, cu
caracteristice constatate in timp;
 valentele cadrului natural care impune ca demn de luat in seama si alti factori curativi, ca:
• masive muntoase impadurite,
• microclimat temperat - moderat cu influente mediteraneene;
• insorire, adapostire fata de curentii de aer;
• ozonizare si ionizere negativa a atmosferei;
• prezenta benefica a apelor Cernei;
• acces facil in zone, pe malurile Cernei;
Al doilea nucleu (UTR 3+4): s-a dezvoltat in jurul Parcului Vicol, in timpuri mai recente (1970):
 sursa bogata in ape termale a grupei Traian;
 cadru natural deosebit si teren neconstruit in jurul parcului, suficient de mare pt. capacitate
hoteliera;
 accesibilitate buna din drumul principal ce strabate localitatea;
 apropierea convenabila de primul nucleu al statiunii, ce detine in Parcul Central o serie de
dotari traditionale;
 posibilitatea amenajarii unui centru de statiune cu dotari corespunzatoare;
 apropierea fata de zona de locuit Pecinisca, ce putea caza personalul de deservire.

3.3.2.3. Zona de locuinte si functiuni complementare
Zona de locuinte si de functiuni complementare – zona 2 – are o suprafata de 94,28 ha si
reprezinta 30% din total intravilan propus.
Cartierul Pecinisca este complet ocupat, iar Fabrica de Paine permite amplasarea a trei tronsoane a
cate 12 apartamente in blocuri de P+3 nivele si demisol pentru boxe, in Lunca Cernei, si in Lunca
Zdrele este prevazut a se realize locuinte individuale.
Zona de locuinte si dotari complementare este amplasata in lunca Cernei formand cartierul
Pecinisca si Fabrica de Paine si are rol de cazare a personalului ce deserveste statiunea. S-a
amplasat intre gara si podul Vicol, pe un teren plat, extinzandu-se de-a lungul strazii Trandafirilor.
Locuitorii din satul Pecinisca detin si lucreaza terenurile agricole din lunca Cernei, in aval de podul
Vicol, din zona garii si spre Toplet.
Terenul este proprietate particulara in vederea lotizarii, este necesar a se intocmi planuri
urbanistice de zone (PUZ) care prezinta model de ocupare si organizare a zonei, dotarea cu utilitati
necesare, densitati, grad de ocupare teren, regim de inaltime, aliniamente ce se regasesc in
Regulamentul ce insoteste documentatia respectiva.
S-au prevazut zone pentru dezvoltarea locuintelor in UTR 8, 11, 12, 14 si 30 pentru a se ajunge la
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indicatori de locuire superiori si pentru a atrage populatia in vederea stabilizarii ei.
Zonele de locuinte sunt necesare a se completa cu dotari complementare:
• Spatii de invatamant (prin mansardarea scolii din Cartier Pecinisca):
• Spatii invatamant prescolar – zona Fabrica de paine:
• Spatii comerciale – prin amenajari la parterul blocurilor

3.3.2.4 Zona unitati industriale
Zona de activitati economice, industrie, depozitare si logistica – zona 3 – are o suprafata de
11.67 ha si reprezinta 3.71% din total intravilan propus.
Aceasta zona este slab reprezentata de : industria alimentara, sectorul constructii civile si sectorul
constructii energetice. Unitatile industriale sunt impartite in cuprinsul intravilanului, fara a forma o
grupare compacta. Este necesar a fi grupate in zone afectate acestui domeniu de activitate, pe cat
posibil. Unitatile de constructii, de mica productie, depozitare, deservire, vor fi grupate in zona
statiei de epurare si lunca raului Belareca – anume rezervate pentru aceste functiuni (UTR 6, 12,
13, 29).

3.3.2.5 Zona circulatie auto
Zona cai de comunicatie si de transport – zona 4 – are o suprafata de 42.68 ha si reprezinta
13.58% din total intravilan propus.
Cuprinde totalitatea drumurilor din intravilan ce asigura circulatia auto in cuprinsul localitatii si
accesul nemijlocit la orice obiectiv. Din punct de vedere functional si administrativ, drumurile se
impart astfel:
• Drum national european DN6/DE70 Bucuresti – Timisoara ce intra pe teritoriul
administrativ al localitatii Baile Herculane la km 380+190 si iese la km 381+783, traseul
acestuia urmareste traseul caii ferate, mergand in paralel;
• Drum national secundar DN 67D care se desprinde de DN6 (E70) la km 380,0+668
traversand satul Pecinisca, ocoleste pe versantul estic localitatea Baile Herculane, urmand
firul Vaii Cernei, dupa care se uneste cu strada Uzinei la pod. Are rol strategic unind
judetele Caras-Severin, Gorj si Mehedinti prin Baia de Arama si faciliteaza tranzitul turistic
intre aceste trei judete. Pozitia kilometrica a limitei administrative pe DN 67 D este de la km
90+150 (pe partea stanga si partea dreapta) pana la km 108+210 – pe partea stanga si
partea dreapta (punctul final al drumului DN 67D), care face parte din intravilanul localitatii.
• Drumuri de interes local – apartin de domeniul public al Primariei Baile Herculane si
cuprind:
• Strazile din intravilanul localitatii;
• Drumurile comunale;
• Drumuri vicinale.
Principala artera de circulatie strabate intreaga localitate urmand Valea Cernei, facilitand legatura
cu toate zonele functionale, de la gara pana la ultimul hotel. In zona garii incepe cu str.
Trandafirilor prin traversarea raului Belareca, inainte de confluenta cu raul Cerna, parcurge zona
Pecinisca, traverseaza Cerna la Fabrica de Paine pe podul Vicol, unde devine strada Castanilor si se
continua cu strada Cerna in zona parcului Central, traverseaza din nou Cerna pe podul de piatra
unde se desprinde strada Izvorului, de unde se continua cu strada Zavoi si se inchide printr-un inel
(la podul Vicol) – circulatia pe malul drept al Cernei. Din piata Hercules circulatia se continua cu
strada Uzinei care deserveste hotelul Roman si se inchide la Uzina de apa unde intalneste DN 67D
.
Aceasta artera are rol de legatura asigurand comunicarea intre diferite zone functionale, dar si rol
colector, preluand traficul din zonele functionale direct.
Strazile de categoria IV, de folosinta locala asigura accesul la locuinte, institutii publice, obiective
turistice si alte obiective din cuprinsul zonelor functionale (in general pentru trafic redus).
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Pentru
•
•
•

obiectivele noi ce se vor realiza se vor deschide si noi cai de acces sau strazi de legatura.
in Lunca Zdrele – drum de 6,0m;
in zona ACVATERM – pentru deservirea locuintelor existente;
in zona de lunca a raului Belareca - pentru deservirea unor amplasamente pe masura ce se
ocupa cu noi obiective;
• accesul la locuinte din zona Aleea Liliacului;
• Strada Pacii, Abatorului si Florilor – in urma unui plan urbanistic de zona;
• Alte accese locale necesare deservirii unor viitoare obiective.
Transportul public se desfasoara intre gara si piata Hercules, pe traseul drumului principal, fiind
asigurat cu autobuze. La km 0 pe strada Castanilor se desprinde un drum de legatura care
conduce traficul turistic si de deservire al vaii Cernei pe drurmul ocolitor DN 67D – astfel se
diminueaza considerabil traficul in zona centrala. Intre hotel Cerna si Roman, traseul se poate
considera un semicarosabil amenajat pentru circulatia pietonala care este preponderenta pe
aceasta portiune, accesul auto permitandu-se doar strict pentru deservirea locala a unitatilor din
zona: acces turistic, salvare, pompieri, interventie utilitali, aprovizionarea facandu-se noaptea.
Pentru amenajarea intoarcerii autobuzelor la cap de linie – gara este necesar a se studia o posibila
solutie printr-un PUZ Gara, care sa trateze toate problemele zonei respective.
Se va urmari ca prin autorizatiile de construire eliberate pentru satul Pecinisca sa se impuna
retragerea alinierii constructiilor noi astfel incat si se obtina distanta, intre fronturile construite de
minim 26 m.
La delimitarea parcelelor destinate amplasarii unor constructii care presupun acces la drumul
national se va avea, in vedere rezervarea unor suprafete de teren necesare amenajarii de drumuri
colectoare astfel incat sa nu se creeze noi intersectii la nivel cu drumul national. Pentru accesul in
zona de lunca a raului Belareca se prevede un acces local din str. Trandafirilor, fara a afecta
drumul european.
Intersectiile drumurilor principale si secundare cu DN vor fi amenajate conform "Normativ pentru
amenajarea la acest nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor", indicativ C 17386 publicat in Buletinul Constructiilor nr.9/1986 (sunt de amenajat cele doua intersectii cu podul
existent).
Pentru cresterea fluentei si sigurantei circulatiei rutiere prin PUG se va analiza numarul existent de
intersectii in asa fel incat, in extravilan, distanta dintre acestea sa fie cel putin de 10 ori viteza de
circulatie in km/h, exprimata in metri, si atunci cand este posibil mai mare de 1500 in (conform
art. 2.10 din Normativ C 173/1986). La DN6 (E70) exista si se mentin cele 2 intersectii cu pod. In
localitati drumurile colectoare vor debusa in drumul principal prin intersectii corect amenajate din
punct de vedere al sigurantei circulatiei.
Intersectii care nu se vor modifica
Pe DN 6 (E70):
• cu strada Garii, la km 380+534 si la km 380+690, pe partea stanga tehnica
• cu strada laterala 1, la km 380+727, pe partea dreapta tehnica
• cu strada laterala 2, la km 380+863, pe partea dreapta tehnica
Pe DN 67D:
• cu strada Feregoasa (Pecinisca), la km 107+928, pe partea stanga tehnica
• cu strada laterala 1, la km 107+887, pe partea dreapta tehnica
• cu strada laterala 2, la km 107+602, pe partea dreapta tehnica
• cu strada laterala 3, la km 106+943, pe partea stanga tehnica
• cu strada Pecinisca, la km 106+857, pe partea dreapta tehnica
• cu strada Pecinisca, la km 106+835, pe partea stanga tehnica
• cu strada laterala 4 (Pod Pecinisca), la km 106+278, pe partea dreapta tehnica
• cu strada laterala 5, la km 105+914, pe partea dreapta tehnica
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Fabrica de Var, la km 105+430, pe partea dreapta tehnica
Aleea Pacii, la km 104+321, pe partea dreapta tehnica
Castanilor, la km 102+987, pe partea dreapta tehnica
Aleea Licuricilor, la km 102+565, pe partea dreapta tehnica
Romana, la km 101+230, pe partea dreapta tehnica

Intersectii care se vor modifica
Pe DN 6 (E70):
• cu strada Trandafirilor, la km 381+140, amenajare intersectie cu podul existent, pe
partea dreapta tehnica. Implica si amenajarea trotuarului care face legatura intre podul
peste raul Cerna (km 381+140 partea dreapta), trecerea de pietoni (km 381+250
partea dreapta) si parcarea existenta (km 381+320). Conform Avizului DRDP nr.
5818/31.01.2017 trotuarul propus se va realiza la o distanta mai mare de 12 m fata de
axa drumului national.
Pe DN 67D:
• se propune realizarea unei parcari pe DN 67D la km 100+845, la intersectia cu pasarela
spre cladirea noua a Administratiei Parcului National Domogled – Valea Cernei.
Zona drumului contine:
• Platforma drumului (partea carosabile + acostament);
• Rigola sau santul pentru scurgerea apelor;
• Zona de siguranta:
• Zona de protectie;

3.3.2.6 Zona spatii verzi – sport
Zona spatii verzi, sport si agrement – zona 5 – are o suprafata de 54,09 ha si reprezinta
17,21% din total intravilan propus.
Situatia existenta, din care:
Amenajate ca terenuri de sport - cca 2.75 ha teren fotbal
Amenajate ca parcuri
- cca 8,0 ha in cuprinsul statiuni
Zone protectie mal Cerna
- cca 20,5 ha
Zone protectie statiune

- cca 25,0 ha

Zone teren in panta neconstruita - cca 4,75 ha
Zona ocupata de terenuri de sport trebuie extinsa prin amenajarea terenurilor din jurul
hotelurilor. In zona de protectie a statiunii si in zonele impadurite se desfasoara traseele de
cura de teren – care necesita intretinere si amenajari – mobilier urban.
Suprafata spatiilor verzi si plantate se stabileste in corelare cu normele de igiena si
protectie a mediului, tinand seama de marimea., functiunea dominanta a localitatii si zona
geografica in care aceasta este amplasata, in vederea evaluarii posibilitatilor de imbunitatire a
microclimatului urban.
In vecinatatea ansamblurilor si monumentelor istorice, precum si zonele de protectie ale
acestora, realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilitatii si punerii in
valoare a obiectivelor sau a ansamblurilor protejate. Realizarea plantatiilor de arbori se va face la
o distanta care sa nu puna in pericol constructia protejata sub aspectul stabilitatii.
Spatiile verzi si plantate se constituie din:
• Parcuri orasenesti si gradini– norma de dimensionare este de minim 26
mp/locuitor. dar nu mai putin de 0.5 ha pentru un parc sau o gradina. In aceste suprafete
nu se vor include terenurile de sport scolare, plantatiile de sport si aliniament, parcurile
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specializate; (5008 locuitori + 6000 turisti) X 26 mp = 286.208 mp (28,61 ha). In
aceasta categorie se include: Parcul Central, Parcul Vicol, zona verde de legatura dintre
cele doua zone (padure).
Scuaruri – spatii plantate de pana la 3 ha cu o rata de deservire de 0.4 – 0,5 km. ceea ce
inseamna 6 – 8 minute de parcurs pe jos. in Baile Herculane se gaseste un scuar in fata
Complexului Hercules. In cartierele de locuinte nu sunt amenajate spatii verzi de cartier,
locuri de joaca spatiul dintre constructii fiind strans.
Terenuri de sport – exista un teren de fotbal care are nevoie de dotari complementare:
sala de forta cu vestiare, gradene pentru public, imprejmuire. Sunt necesare terenuri de
sport in jurul hotelurilor.
Zona de agrement – este un spatiu situat in afara localitatii si cuprinde elemente
naturale de atractie deosebita, permitand accesul lesnicios al vizitatorilor, cu o serie
de dotari corespunzatoare odihnei saptamanale. Pentru Baile Herculane se considera
zona de agrement fasia de teren de-a lungul Cernei, pana la km 14, considerata o zona de
preparc apta pentru a prelua amenajari turistice – marcata pe plansa 01A.
Dimensionarea se face pentru populatia totala + numarul maxim de turisti la un
moment dat:
• 5008 + 6000 X 15 ha/1000 loc = 165,12 ha necesar
• rata de deservire – 25 – 30 km
Spatii plantate cu profil specializat – plantatii de aliniament de-a lungul stazilor, cu
rol decorativ de protectie a circulatiei, protectie contra insolatiei, impotriva poluarii
sonore, a aerului etc. Este necesar a se face completari pe strazile principale – fasia
plantata in lungul unei artere de circulatie cu latimea minima de 6m si face legatura intre
doua zone verzi plantate. In cazul localitatii Baile Herculane este zona de legatura intre
zona Veche si Parcul Vicol str. Zavoi in zona neconstruita.
Zona de protectie –Aceste plantatii de protectie sunt necesare in jurul obiectivelor
poluante. Este necesar a se infiinta perdele vegetate de protectie in jurul statiei de
epurare.
Paduri in intravilan - Zona ampla de padure este situata in intravilanul localitatii - 26,67
ha. Zona cuprinde terenurile cu destinaţie forestieră introduse în intravilan prin
documentaţii de urbanism (PUG/PUZ) înainte de revizuirea Codului Silvic în 2008.
Conform PUG padurile sunt protejate si conservate, fiind interzisa schimbarea destinatiei
acestei categorii de spatii.

3.3.2.7 Zona Gospodărie comunală
Zona gospodărie comunală – zona 6 – are o suprafata de 7,24 ha si reprezinta 2,3% din
total intravilan propus.
Include:
- Depozitarea deseurilor
- Cimitire
- Piete agroalimetare
- Transport public

3.3.2.8 Ape
Apele – zona 7 – are o suprafata de 25,86 ha si reprezinta 8,23% din total intravilan
propus.
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3.3.3 ECHIPAREA EDILITARA

3.3.3.1 Gospodarirea apelor
Existent

Lucrari hidrotehnice existente:
Lacul de acumulare Herculane realizat prin bararea cursului raului Cerna la km. 5 in amonte de
statiune. Lacul format face parte din sistemul hidroenergetic Cerna – Belareca, dar are si rol
ecologic in mentinerea echilibrului apelor subterane din perimetrul statiunii si mai sus de aceasta.
Resurse de apa potabila – in principal sunt apele Cernei ce se aduna in lacul de
acumulare de unde pleaca aductiunea de apa de consum a localitatii pana la uzina de apa.
In masivul muntilor Mehedinti exista o serie de izvoare si izbucuri care se pierd in masivele de
calcar, dar reapar la baza acestora putand fi captate.
Resurse de apa termominerala, bogatie de nepretuit a vaii Cernei, datorita careia s-a
dezvoltat statiunea Baile Herculane. In prezent, in imprejurimile statiunii Baile Herculane, sunt
cunoscute 19 izvoare naturale cu apa termominerala, raspandite de-a lungul Cernei, pe o lungime
de aproape 4 kilometri. Pe langa acestea, in ultimele decenii s-au efectuat 9 foraje hidrologice, cu
ajutorul carora s-a obtinut un spor important de debit .
Rezerva actuala de apa termominerala de care dispune statiunea este de peste 4000 m3 in 24 de
ore, oferind posibilitati variate de cura balneara. In prezent se foloseste mai putin de jumatate din
totalul debitului de ape termale.
Propunere de dezvoltare - Gospodarirea complexa a apelor
Pentru asigurarea unei ape brute de calitate este necesara instituirea legala , imprejmuirea (unde
este cazul) si marcarea zonei de protectie sanitara, cu regim sever, pentru toate sursele de
apa/izvoarele minerale/termale care deservesc statiunea Baile Herculane. Se impun de asemenea
masuri riguros urmarite pentru prevenirea poluarii accidentale sau continue a surselor de apa
potabila/izvoarelor minerale/termale.
In acest sens se va evita acordarea de autorizatii de constructie pentru amplasamente situate in
zonele de protectie sanitara si hidrologica a a acestora, conform normelor legale in vigoare si se
vor institui programe de monitorizare si control pentru investitiile existente in aceste zone.
Santurile existente pentru drenajul apelor pluviale vor trebui sa fie reabilitate si amenajate, pentru
a putea prelua debitele suplimentare de ape pluviale provenite ca urmare a amenajarii si
sistematizarii zonelor de extindere, cuprinse in Planul Urbanistic General. De asemenea, vor fi
necesare si lucrari de amenajare a malurilor si apararilor de mal ale raurilor Cerna si Belareca.
Masuri prioritare
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor in zona Siminicea si fosta haldina de gunoi
- Lucrarile de amenajare a malurilor si apararilor de mal ale raurilor Cerna (confluenta cu raul
Belareca) si Belareca (zona Gara). Regularizarea celor doua rauri pe teritoriul administrativ al al
localitatii
- Îndepartarea deseurilor solide din albie si de pe malurile raurilor Cerna si Belareca
- Stoparea deversarii apelor reziduale.
- Decolmatarea albiilor si protejarea malurilor in cazul respectivelor cursuri de apa, dar si a altor
torenti de versant de pe teritoriul localitatii.
- Monitorizarea continua a suprafetelor cu risc la inundabilitate.
- Lucrari de amenajare si sistematizare a santurilor de scurgere/drenare ape pluviale, din zonele
de dezvoltare urbanistica.
- Constituirea zonelor de protectie sanitara a surselor de apa/ izvoarele minerale/termale care
deservesc statiunea Baile Herculane si prevenirea poluarii acestora
- Reabilitarea Izvorului Scorillo si amenajare în scop turistic
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- Elaborarea unui studiu privind capacitatea izvoarelor de apă termosalină şi termosulfuroasă în
vederea extinderii reţelei la nivelul localităţii
- Materializarea pe teren a perimetrelor de protectie hidrogeologica a izvoarelor minerale/apelor
termale.
- Marcarea zonelor de protectie cu regim sever in jurul lacului Herculesc care reprezinta sursa de
apa a localitatii
- Respectarea zonelor/perimetrelor de protectle sanitara a resurselor de apa potabila
si termominerala conform prevederilor RLU
- Interceptarea izvoarelor de coasta prin lucrari de captare (puturi, tubulaturi orizontale),
canalizarea la baza versantilor;
- eliminarea excesului de apa, acolo unde este posibil, prin plantarea unei vegetatii forestiere sau
ierboase care prin consum si evapotranspiratie sa elimine supraumezeala
- Interzicerea constructiilor in zonele cu risc de inundabilitate de pe valea raurilor Cerna si
Belareca;
- Colectarea eficienta a apelor de suprafata prin lucrari agrotehnice si hidrotehnice; realizarea de
lucrari hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare) pentru imbunatatirea drenajului
natural al substratului;
Pentru finalizarea lucrarilor hidroenergetice din sistemul Cerna – Belareca sunt necesare lucrari de
suprafata:
• Platforma statie de 110 kvA;
• Platforma transformator;
• Aparare mal drept;
• Drum de acces la centrala, deviat din DN 67D;
• Refacerea ecologica a malurilor lacului;
• Finalizarea lucrarilor la drumul de contur al lacului;
• Consolidarea versantilor la DN 67D;
Planul de amenajare al teritoriului national – PATN – aprobat prin Legea 171/1997 prevede pentru
Baile Herculane o serie de lucrari in ceea ce priveste gospodarirea apelor.
Pentru finalizarea lucrarilor hidroenergetice din sistemul Cerna – Belareca sunt necesare lucrari de
suprafata:
• Platforma statie de 110 kvA;
• Platforma transformator.
• Aparare mal drept;
• Drum de acces la centrala, deviat din DN 67D:
• Refacerea ecologica a malurilor lacului;
• Finalizarea lucrarilor la drumul de contur al lacului
• Consolidarea versantilor la DN 67D:
Pentru apararea contra inundatiilor in lunca Belareca, sunt necesare lucrari de:
• Regularizare rau Belareca:
• Apararea malurilor in zona garii, cu regularizari.

3.3.3.1 Alimentarea cu apa
1. Alimentarea cu apă în vederea potabilizării
Situația existentă
Sursa de apa
Sursa de apa potabila a orasului Baile Herculane este lacul de acumulare Herculane, de unde apa este
captata si transportata gravitational la uzina de apa.
Lacul de acumulare este amplasat in bazinul hidrografic Cerna, Cod Cadastral: VI-2.11, curs de apa Cerna, in
intravilanul localitatii, la cca 6.5 km nord de oraș.
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Acumularea Herculane are o suprafață de 77 ha și un volum la NNR (nivel normal de retenție) 12,163 mil.
mc.
Capacități: număr locuitori deserviți: 5008 locuitori permanenți și 16000 locuitori în sezon turistic, din care:
- branșate(i) la rețeaua de alimentare cu apă: 789 gospodării, 105 agenți economici, 6 instituții publice;
- racordate(i) la rețeaua de canalizare menajeră: 528 gospodării, 105 agenți economici, 6 instituții publice.

Capacitatea sursei Qzimax=160 l/s,
Volume și debite de apă autorizate:
- zilnic maxim = 1958 mc (22,66 l/s);
- zilnic mediu = 1506 mc (17,43 l/s);
- zilnic minim = 1205 mc (13,94 l/s);
Funcționarea este permanentă: 365 zile/an, 24

anual = 714,670 mii mc/an
anual = 549,690 mii mc/an
anual = 439,825 mii mc/an.
ore/zi, 7 zile/săptămâna.

Zone de protectie sanitara
Zona de protecție sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor de mai sus, unde este
interzisă orice amplasare de folosință sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea
surselor de apă.
Zona de protecție sanitară cu regim de restricție cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecție
sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de măsuri de protecție, în funcție de condițiile
locale, să se elimine pericolul de alterare a calității apei.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005 cu modificările și completările ulterioare, art. 17, alin (3),
mărimea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru captările din surse de suprafață, pentru captarea
Acumularea Herculane, a fost stabilită astfel:
- 100 m radial, pe apă, față de locul în care este situat punctul de captare;
- 25 m radial, pe malul unde este situată priza.

Zona de protecție sanitară cu regim de restricție este instituită pe întreg perimetrul lacului de
acumulare Herculane. Lista coordonatelor zonei de protecție sanitară cu regim de restricție este prezentata
in cadrul capitolului 3.11.4 a memoriului general.
Zona de protecție sanitară cu regim sever este marcată pe suprafața apei prin geamanduri sau prin
alte semne convenționale și este împrejmuită pe maluri cu gard din plasă de sârmă galvanizată. De
asemenea, zona este marcată prin plăcuțe avertizorea vizibile de acces interzis.
Coordonatele de pe contur al zonei de protecție sanitară cu regim sever sunt prezentate in cadrul capitolului
3.11.4 a memoriului general.
Instalații de captare:
Instalația de captare este amplasată în interiorul construcției Centralei Hidroelectrice; priza de captare este
situată la adâncimea de 42 m și la distanța de 52 m față de malul stâng al barajului lacului de acumulare și
la 54 m față de malul drept al barajului lacului de acumulare.
Debitul suplimentar transportat de aducțiunea baraj-stație de tratare este uzinat intr-o microhidrocentrală
amplasată în amonte de uzina de apă.

Instalații de tratare:
Stația de tratare existentă este amplasată în partea de nord a orașului Băile Herculane, pe malul stâng al
râului Cerna și a fost realizată în anul 1975 pentru o capacitate de 110 l/s (390 mc/h).
Profilul tehnologic al stației de tratare cuprinde următoarele etape:
- stație de coagulanți: var (reglare pH) și sulfat de aluminiu (în cazul unei ape brute cu turbiditate mare);
- decantare în 4 unități de decantare suspensionale (9,0 x 9,0 x 8,0 m – fiecare);
- filtrare – 6 filtre rapide de nisip, S=72 mp;
- stație dezinfecție (hipoclorit de sodiu) cu sistem de dozare automat; dezinfecția cu hipoclorit de sodiu este
asigurată prin intermediul unui aparat C111 ALDDOS EICHLER GmbH;
- rezervor de 630 mc – amplasat sub Uzina de apă.
După dezinfecție, apa este pompată în rezervorul de cotă cu V=1500 mc; stația de pompare este compusă
din: 2 pompe Wilo cu caracteristicile Qp=180 mc/h, H=55 m, N=2950 rot/min, P=37kW și 2 pompe
Grundfos Qp=180 mc/h, H=48 m, N=2900 rot/min și P=37 kW.

35

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei:
De la captare, apa brută este transportată gravitațional la stația de tratare prin intermediul unei aducțiuni
realizată din conductă de oțel Dn 500 mm și L=4,6 km.
Înmagazinarea apei se face în două rezervoare din beton armat pozate îngropat cu următoarele
caracteristici: V1=630 mc, situat sub uzina de apă de unde este preluată de sorburile pompelor și
transportată în rezervorul V2=1500 mc situat în imediata vecinătate a Uzinei de apă, care asigură rezerva de
incendiu a localității. Pe rețeaua de distribuție există 2 rezervoare de înmagazinare cu V=1000 mc fiecare,
dar acestea sunt defecte și scoase din funcțiune.

Rețeaua de distribuție a apei:
Apa tratată
de 32,1 km
-

curge gravitațional în rețeaua de disribuție, realizată din oțel sau PE-HD, având o lungime totală
și cuprinsă între următoarele diametre:
Dn 100 mm, din oțel, L=1,6 km;
Dn 200 mm, din oțel, L=9,2 km;
Dn 300 mm, din oțel, L=10,4 km;
Dn 400 mm, din oțel, L=3,2 km;
Dn 110 mm, din PE-HD, L=2,1 km;
Dn 125 mm, din PE-HD, L=3,6 km;
Dn 220 mm, din PE-HD, L=2,0 km.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil: V=350 mc
Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: 4,05 l/s, timp de refacere
incendiu 24 h.

Volume de apă asigurate în surse
Pentru alimentare cu apă la debite minime folosința este asigurată din lacul de acumulare Herculane.

Modul de folosire
Necesarul total de apă:
- maxim = 1958 mc/zi
- mediu = 1506 mc/zi
- minim = 1205 mc/zi

Cerința totală de apă:
- maxim = 1958 mc/zi
- mediu = 1506 mc/zi
- minim = 1205 mc/zi
Gradul de recirculare a apei: 0%

Norme de apă pentru principalele produse
-

150 l/om.zi – nevoi gospodărești în zone în care distribuția se face prin instalații interioare;
50 l/om.zi – nevoi gospodărești, în zona în care distribuția se face prin cișmele stradale;
15-50 l/om.zi – nevoi publice (clădiri publice, școală, grădiniță, dispensar);
5 l/om.zi, 30-60 l/om.zi – agenți economici (magazine mici, cafe-bar).

Parametrii principali ai alimentarii cu apa (conform Actualizare Master Plan si Programul de investitii
prioritare (2014-2020) – beneficiar S.C. AQUACARAS S.A.) sunt:
Parametrul
Lungime retea
Populatia alimentata cu apa in sistem centralizat
Capacitatea instalatiei de tratare, a apei
Capacitatea rezervoarelor de apa potabila
Lungimea totala a retelei de aductiune
Lungimea totala a retelelor de distributie a apei potabile
Lungimea totala a strazilor cu conducte de alimentare cu apa
Total apa potabila introdusa in reteaua de distributie 2010
Total apa potabila distribuita consumatorilor-2012, contorizat
• uz casnic
• uz industrial
Total bransamente la populatie (din care cu contor 499) –an 2006

Valoarea
29.20 km
5008
110 l/s
3500 mii mc
9.74 km
19.46 km
19.46 km
1133.445 mii mc
405,9 mii mc
129,864 mii mc
276,029 mii mc
605
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151
1.133.445 mc

Alimentarea cu ape termominerale
Sursa se constituie din apa celor 19 izvoare naturale cunoscute, din care 9 sunt captate si
folosite pe langa acestea mai exista 9 foraje din care apele vin la suprafata artezian. Din debitul
total se foloseste doar o parte in functie de necesitati, restul deversandu-se liber in Cerna:
 Sonde Traian cu statia de pompare nr.1 trimite apa in doua rezervoare de 400 + 350 mc zidite
deasupra hotelului Diana de unde prin cadere libera alimenteaza bazele de tratament din
zona Vicol. Aceasta Sursa este suplimentata din izvorul Hercules 1;
 Grupa de izvoare Neptun I-IV cu statia de pompare nr.2 alimenteaza complexul Hercules si baile
Neptun, ce au doua rezervoare pe capete de 800 mc.;
 Izvoarele Diana I si II cu statia de pompare nr.3 alimenteaza baia Diana – nu functioneaza;
 Izvorul Apollo si Grota haiducilor cu un rezervor de 500 mc. si statia de pompare nr.4
alimenteaza Baile Apollo - nu functioneaza;
 Izvor Hercules I si II cu rezervor de 1000 mc. si statia de pompare nr.5 este situat in demisolul
hotelului Roman - alimenteaza baza de tratament a acestuia si trimite apa fierbinte in retea
pentru restul statiunii;
 Izvor Hebe, Hygeea pentru cura interna.
Reteaua de ape termale porneste de la hotel Roman in canal vizitabil cu tuburi PVC si urmeaza
traseul str. Uzinei, piata Hercules, intra in subsolul pavilionului si baile Apollo, trece pe sub podul
de piatra apoi prin spatele pavilionului Neptun si prin fata complexului Hercules; se continua printrun canal cu dale de beton pe tronsonul de pe str. Zavoi. Inainte de vila Livia, traverseaza
Cerna si intra in statia de pompare nr.1 si in rezervoarele din spatele complexului Diana prin
canal de beton cu inox.
Bazele de tratament care sunt in functiune in 2010 sunt:
Baza de tratament
Baia Apollo
Complex Roman
Complex Afrodita
Complex Diana
Complex Minerva
Complex Hercules
Complex Romsind

Nr. locuri
401
400
512
1434

Atat reteaua de ape termale cat si instalatiile anexe aferente fac fata fara probleme consumului
zilnic, fiind dimensionate a asigura in zona Vicol necesarul de apa pentru tratarea a 5000
persoane/zi si un consum zilnic de 2500 mc/zi.
Propunere de dezvoltare - Alimentarea cu apa
In prezent se afla in derulare pe POS Mediu faza I investitii vizand extinderea si reabilitarea
sistemului de alimentare cu apa (statie noua de tratare apa, reabilitare rezervor, statii pompare,
extinderi si reabilitari ale retelelor de distributie). In urma analizei de optiuni facuta in Master
Planul pentru apa/apa uzata al judetului Caras-Severin a rezultat optim din punct de vedere
tehnico-economic un sistem de alimentare cu apa centralizat care sa cuprinda localitatile Baile
Herculane si Mehadia.
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Masuri prioritare
Instituirea zonei de potectie sanitara si perimetrul de protectie in jurul lucrarilor de captare, constructiilor si
instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila - lacul Herculane, statia de tratare a apei, rezervoare
ingropate, izvoarele minerale, statia de epurare
- Marcarea zonelor de protectie cu regim sever in jurul lacului Herculesc care reprezinta sursa de apa a
localitati
- Respectarea zonelor/perimetrelor de protectle sanitara a resurselor de apa potabila si termominerala
conform prevederilor RLU
- Majorarea debitelor la tratare – captare;
- Reabilitare retea aductiune;
Modernizarea/Reabilitarea/Extindere retelei de distributie pentru a satisface necesitatile tuturor locuitorilor
asezarii;
- Reabilitarea statiilor de pompare;
- Reabilitarea sistemelor de compensare – inmagazinare

Sistemul de alimentare cu apa Baile Herculane este propus a se extinde in perioada 2014 - 2020
atat in interiorul ariei curente cat si in localitatea invecinata Mehadia (conform Master Plan,
sistemul de distributie existent in Mehadia este propus a fi alimentat cu apa din sistemul Baile
Herculane).
Prioritara este si reabilitarea caminelor de vane si inlocuirea instalatiilor hidraulice pe conducta de
aductiune, reabilitarea si inlocuirea a 7.5 km retea aductiune si 12 km din retele de distributie
existente, precum si extinderea retelei de distributie cu 1.5 km.

3.3.3.3 Canalizarea
Canalizarea functioneaza in mod divizor, apele meteorice fiind deversate direct in Cerna. Strazile care
beneficiaza de canalizare sunt Pacii, Florilor si Trandafirilor, cat si satul Pecinisca, gara si tabara de elevi.
Cod corp de apă la evacuare: RW 6.2_B3 (Cerna – Ac. Herculane – cf. Belareca)

Categoria apei

Receptori autorizați
Maxim

Ape uzate
menajere

Stație de epurare – Râul Cerna

1109

Volum total evacuat (mc)
Zilnic (mc/zi)
Anual
(mc/an)
Mediu
Minim
739

369

269735

Lungimea rețeleor de canalizare este de 33,1 km, realizată în sistem divizor:
- din tuburi de beton, cu diametrul Ø = 150 ÷ 500 mm;
- tuburi fontă DN = 200 mm;
- canal colector DN 500 mm ovoidal, L=240 m.
Stații de preepurare și epurare
Statia de epurare a fost mutata in Lunca Cernei, la confluenta cu Belareca si a fost data in folosinta in anul
1992 odata cu marile complexe hoteliere din zona Vicol.
Capacitatea de epurare acopera necesarul cand consumul este maxim, chiar daca statiunea ar fi incarcata la
maximum de capacitate.
Stația de epurare este de tip mecano-biologic și are o capacitate proiectată de 155 l/s .
Stația de epurare este compusă din:
- grătare (rare și dese);
- deznisipator biocompartimentat (l=0,97 m, h=0,45 m, L=12,0 m);
- separator grăsimi biocompartimentat cu insuflare de aer cu suflante (l=1,6 m, h=2,5 m, L=15,0 m);
- decantor – profil etalonat (miră);
- decantoare primare orizontale cu tuburi Sokolov – 2 bucăți (L=15 m, l=2,5 m, H=4 m);
- două bazine de aerare;
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două decantoare secundare orizontale;
instalație de recirculare a nămolului;
bazin concentrator de nămol;
bazin de stabilizare a nămolului;
stație pompare nămol stabilizat;
3 platforme de uscare nămol Stotal=2440 mp; (2 platforme au fost demolate; platforma nr. 3, cu
S=360 mp este folosită pentru depozitarea nămolului).
În zonele fără rețea de canalizare: Herculane I și II, Pecinișca – gospodăriile sunt prevăzute cu bazine etanș
vidanjabile; apele uzate menajere rezultate sunt vidanjate la stația de epurare.
Apele pluviale sunt colectate prin intermediul rigolelor stradale deschise sau prin intermediul gurilor de
scurgere și evacuare direct în râul Cerna.
Indicatori de calitate a apelor uzate în punctul de evacuare
Categoria apei

Ape uzate orășenești
trecute prin stația de
epurare

Indicatori de calitate
pH
Materii în suspensii
CBO5
CCO-Cr
Azot total
Fosfor total
Azotiți
Azotați
Azot amoniacal
Reziduu filtrat la 105°C
Cloruri
Sulfați
Detergenți sintetici
Subst. extractibile cu solvenți org.

Valori admise (mg/l)
6,5 – 8,5
100
100
250
35
5
2
37
30
2000
500
600
5
20

- alți indicatori specifici conform H.G. 352/2005 – NTPA 001/2005.
- substanțe prioritar periculoase în limitele H.G. 351/2005 completat și modificat cu H.G. 783/2006.
Se va asigura automonitorizarea, atât a influentului, cât și a efluentului din stația de epurare și se vor
raporta parametrii stabiliți prin autorizația de gospodărire a apelor în confomitate cu H.G. 352/2005 art. 12,
alin. (1).
Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este lunară.
Se va respecta legislația specifică și procedurile legale privind deșeurile.
Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă
Nr.
Post hidrometric de exploatare
Element primar
Element secundar
Obs.
crt.
- amplasament Pentru captări – aducțiuni 1
Debitmetru ultrasonic montat la ieșire Uzina de apă, tip SIEMENS cod 7ME6910-1AA30-1ABO, Citire: 3644260 mc
Pentru evacuări
1
Profil etalonat (miră) montat la intrare în stația de epurare

Alte elemente caracteristice în legătură cu folosința de apă
Este în curs de executare investiția ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin
– Aglomerarea Băile Herculane” – Axa prioritară 1 – POS Mediu. Această investiție include următoarele
categorii de lucrări în curs de realizare, pe străzi:
- reabilitare rețea de canalizare și rețea apă – strada Piața 1 Mai (700 m)
- reabilitare rețea de canalizare și rețea apă – strada Mihai Eminescu
- reabilitare rețea de canalizare și rețea apă – Piața Hercules
- reabilitare rețea de canalizare și rețea apă – Sat Pecinișca, zona Cariera de Piatră (870 m)
- uzina de apă nouă
- stație de epurare nouă
- rezervoare de înmagazinare și pompare
- reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă
- reabilitare și extindere rețea de canalizare
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Capacitatea de epurare acopera necesarul cand consumul este maxim, chiar daca statiunea ar fi incarcata la
maximum de capacitate.
Parametrul
Populatia racordata la reteaua publica de canalizare (2012)
Capacitatea statiei de epurare
Lungimea totala a retelelor de canalizare
Lungimea strazilor cu conducte de canalizare
Apa reziduala epurata
- uz casnic
- uz industrial
Infiltratii si aflux de apa meteorica
Volumul total de apa uzata 2010

Valoarea
5008 (loc.)
7500 I.e.
15,9 (km)
15,9 (km)
99 106 mc /an
243 460 mc/an
390 291 mc/an
732.857 mc.

- conform Actualizare Master Plan si Programul de investitii prioritare (2014-2020) – beneficiar S.C. AQUACARAS S.A.

Caracteristicile principale ale sistemului de canalizare pluviala, Baile Herculane:
Canalizarea pluviala este partial dezvoltata. Datorita pantelor mari, in special in zonele de deservire in emisar
se produc revarsari, siroiri, etc. - pe versantul stang al muntelui Domogled.
Apele meteorice, in general, sunt dirijate prin lucrari de sistematizare pe verticala, catre interiorul incintelor
si preluate prin receptori si guri de scurgere, prin canale inchise Dn 40 cm – Dn 80 cm, sau canale deschise
dreptunghiulare, dalate, cu deservire directa in emisar – Cerna.
In prezent se afla in derulare pe POS Mediu faza I investitii care vizeaza :
- reabilitarea retelelor de canalizare din Baile Herculane pe o lungime de 660 m
- realizarea unei statii de epurare noua localizata pe amplasamentul existent din localitatea Baile
Herculane. Capacitatea noii statii de epurare, exprimata in locuitori echivalenti este de 7.500.
Sistemul de canalizare este de tip divizor. Emisarul este raul Cerna.
Masuri prioritare
- Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare conform prevederilor Master Planului pentru apăapă uzata al judetului Caraș-Severin;
- Asigurarea colectarii apelor uzate pentru toate cartierele orasului
- Reabilitare/suplimentare statii de pompare;
- Reabilitarea statiei de epurare; realizarea de ministatii de epurare si asigurarea epurarii apelor uzate
din punct de vedere cantitativ si calitativ in concordanta cu alimentarea cu apa

Investitiile care se vor realiza prin POS Mediu Faza I vor rezolva in mare parte deficiente
identificate la nivelul aglomerarii Baile Herculane. Totusi, cca 8 km din retele de canalizare
existente necesita lucrari de reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor, iar retelele de canalizare
trebuie extinse cu cca 4 km in vederea deservirii intregii aglomerari Baile Herculane, respectiv
noilor zone rezidentiale. De asemenea, va trebui suplimentat numarul statiilor de pompare. Toate
aceste investitii suplimentare sunt propuse a fi finantate prin POS Mediu faza II.

3.3.3.4 Alimentarea cu energie electrica
Existent
Reteaua de iluminat public din Herculane are o lungime de 26 km linie aeriana si 11 km linie
subterana.
Liniile aeriene de 20 kV care asigura energia electrica pentru localitatea Baile Herculane sosesc din
statiile de 110/220 Kv de la Toplet si Crusovat.
Din acestea sunt racordate 41 de posturi de transformare, cu putere instalata de aproximativ 8
MW, folosindu-se in continuare LEA de 20 kV. Lungimea instalatiilor de medie tensiune este de
aproximativ 40 km, fiind modernizata in proportie de 80% iar lungimea instalatiilor de joasa
tensiune este de cca 49 km, fiind modernizata in proportie de 65%. In prezent sunt incepute
lucrari de modernizare a doua tronsoane de linii electrice subterane de medie tensiune, a doua
posturi de transformare si a instalatiilor de joasa tensiune in zona Fabricii de Var .
In cadrul uzinei electrice de la barajul lacului de acumulare Herculane sunt amplasate trei
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generatoare de curent de 12,14 si 17 kWh, care in orele de varf intra in functiune, fiind racordate
la sistemul energetic national. Pe traseul conductei ce aprovizioneaza uzina de apa a orasului este
amplasat un generator de curent de 47 kWh care, de asemenea, este conectat la SEN.
In anul 2016 Administratia publica locala a finalizat lucrarile la Parcul fotovoltaic construit pe Platoul Coronini
pentru a asigura necesarul de energie electrica pentru functionarea iluminatului public şi a cladirilor socialadministrative. Incepand cu luna martie 2016 cca 80-90% din energia produsă de parcul fotovoltaic este
utilizata pentru acoperirea nevoilor de iluminat public/institutii publice din localitate, ceea ce conduce la o
reducere cu cca 40% a consumului anual de combustibil.
Sistemul folosit este panouri solare fotovoltaice cuplate la un invertor, accesorii (cabluri electrice) si contor
electric pentru masurarea energiei produse in retea.
Caracteristici tehnice: suprafata de montare a panourilor cca 2.1 ha, P= 0,85 MW din care se obtine anual
aprox. 778.518,72 kWn; panouri fotovoltaice de 230Wp (3504 buc cuprinse in 73 module de cate 48 panouri
fotovoltaice cu o putere instalata totala de 11.04 kWp), invertoare de 11.04 kWp (73 buc).
Centrala fotovoltaica este racordata la reteaua publica de alimentare cu energie electrica ccea ce ii confera
avantajul exploatarii integrale a energiei fotovoltaice furnizate de panouri, stocarea fiind de capacitate
infinita in retea.

Propunere de dezvoltare – Alimentare cu energie electrica

Statii de transformare, linii electrice de 110 kV
Pentru satisfacerea necesarului de energie electrica se vor prevedea: - Statii de transformare
110/20 kV Construirea unei statii de transformare 110/20 kV 2 x 40 MVA in zona Platoul Coronioni
si DN 6 (E70).

Posturi de transformare, retele electrice de medie tensiune
Se vor construi posturi de transformare echipate cu echipamente de comutatie in SF6 si
transformatoare de putere de 400 kVA sau 630 kVA pentru zone rezidentiale.

Retele electrice de joasa tensiune
Se vor construi retele electrice de alimentare cu energie electrica in constructie subterana cu cablu
electric ACYY 3 x 240 + 1 x 120 mm2 respectiv ACYY 3 x 150 + 1 x 70 mm2. Retelele vor fi
buclate pentru asigurarea unui grad sporit de siguranta in alimentarea cu energie electrica a
consumatorilor.

Eliberari de amplasament si culoare de protectie
In vederea executarii viitoarelor constructii, beneficiarul lucrarilor va solicita eliberari de
amplasament in baza legii nr. 13/2007. Costurile lucrarilor vor fi suportate de beneficiar care va
pune la dispozitie si viitoarele terenuri pentru eliberari de amplasament.
Masuri prioritare
- pozarea in subteran a retelelor de alimentare cu energie electrica LEA actualmente pozate aerian.
- extinderea si modernizarea iluminatului public
- extinderea iluminatului decorativ al cladirilor monumentelor reprezentative
- respectarea zonelor de protectie/sigurata LEA conform prevederilor RLU,
- solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente

3.3.3.5 Telefonia
Existent
Reteaua de telefonie fixa are o lungime totala de 34 km, cea de telefonie mobila de 0,6 km (fibra
optica), in vreme ce reteaua de televiziune prin cablu are 28 km.
Evolutia numarului de abonati la telefonia fixa, in orasul Baile Herculane
POSTA SI
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
TELE2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COMUNICATII
Abonamente
1629 1634 1505 1606 1336 0
0
0
0
0
telefonie fixa
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Presa scrisa este reprezentata de publicatiile regionale ,,Timpul “ si “24 de ore”.
Presa audio este reprezentata de Radio RESITA care, zilnic, difuzeaza stiri si informatii din viata
economico-sociala si culturala a orasului Baile Herculane.
Televiziunea locala este reprezentata de CERNA TV Baile Herculane, prin care Administratia locala
realizeaza emisiuni in direct cu cetatenii si, totodata, transmite anunturi de interes local.
Serviciile de internet sunt asigurate prin fibra optica de catre ROMTELECOM, CERNA TV si
INTERCOM
Statia releu TELE-RADIO exista pe varful Padina.
Propunere de dezvoltare - Telefonie
Masuri prioritare
- Pozarea subterana a retelelor de comunicatii aeriene, existente si propuse. Pentru zonele de
urbanizare, aceasta masura este specificata in Regulamentul Local de urbanism;
- Extinderea/moderenizare a retelei de comunicatii pentru zonele de urbanizare, detalierea
acesteia urmand sa fie detaliata la nivel de PUZ si PUD.
-Modernizarea si extinderea retelei de cabluri de fibra optica pentru asigurarea unei calitati
superioare a serviciilor de comunicatii
- Înfiintarea punctelor de acces public la internet

3.3.3.6 Alimentarea cu gaze naturale
Existent
Nu exista retea de alimentare cu gaz in zona.
Propunere de dezvoltare – alimentare cu gaze naturale
Pe termen mediu si lung, se impune identificarea unor solutii alternative de producere a energiei
termice, respectiv identificarea unor solutii locale de termoficare bazata pe energie electrica
produsa la nivel local si surse alternative.
Se propune racordarea localitatii Baile Herculane la magistrala Caransebes – Orsova, lucrare in
faza de studiu si avizare. Este necesar un studiu de impact.

3.3.3.7 Alimentarea cu energie termica
Existent
Energia termica distribuita inregistreaza o scadere foarte mare, daca in anul 2000 au fost
distribuite 5247 Gcal, in anul 2002 se observa o usoara scadere, iar incepand cu anul 2003 se
inregistreaza o scadere de de 3 ori mai mare decat anul anterior, conform datelor raportate de
Directia de Statistica din Jud. Caras- Severin, tendinta de scadere accelerata conducand, in anul
2007, la inregistrarea doar a 173 Gcal.
Actualmente incalzirea se realizeaza cu lemne (locuinte si pensiuni) si combustibil lichid (hoteluri si
alti agenti economici (Sursa: Strategia de dezvoltare a statiunii Baile Herculane).
Propunere de dezvoltare – alimentare cu energie termica
Se propune racordarea localitatii Baile Herculane la magistrala Caransebes – Orsova.

3.3.3.8 Gospodaria comunala
Existent

Gestiunea deseurilor urbane o detine SC ECOLOGICA SRL. Deseurile menajere sunt sortate
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la Statia de Transfer amplasata in vecinatatea vechii haldine (depozitul urban neconform), iar
deseurile biodegradabile impreuna cu surplusul de sortare se transfera la depozitul judetean de
deseuri amplasat la Lupac. Metoda de colectare este combinata. Se folosesc recipienti de 110 l.
si containere de 1 mc. Transportul deseurilor se face cu o autogunoiera compactoare si cu un cap
tractor cu autocontainer.
La nivelul localitatii nu este rezolvata problema deseurilor din constructii si demolari, acestea fiind aruncate
ilegal.

Depozitul urban neconform din orasul Baile Herculane, judeţul Caraş-Severin este unul dintre
cele opt depozite urbane neconforme clasa „B” pentru deşeurile municipale din judeţul CaraşSeverin si este amplasat la cca 20 m de malul stang al raului Cerna, la aproximativ 4 km S-E de
orasul Baile Herculane.
Depozitul are o suprafaţă totală de 1,5 ha şi a funcţionat din 1981.
Conform prevederilor legale, depozitul si-a incetat activitatea la data de 16.07.2009, dupa care a
fost inchis şi reabilitat in perioada 2014-2016 prin proiectul „Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor (SMID) implementat în judeţul Caraş-Severin.
Cimitirul orasului Baile Herculane este ocupat la capacitate maxima, fara posibilitatea de
extidere, situandu-se chiar in centru langa parcul Vicol. Astfel este necesar amenajarea unui
cimitir nou. Cimitirul din satul Pecinisca este necesar a fi extins.
Problemele de gospodarie comunala sunt administrate dupa cum urmeaza:
S.C. AQUACARAS S.A.
• alimentarea cu apa la populatie si institutii;
• canalizare ape uzate menajere;
• alimentarea cu caldura
SC Ecologica SRL
• evacuarea deseurilor urbane,
• cimitire
Transport public
Transportul public este asigurat cu autobuzele (Societatea Loctrans) care circula din 30 in 30 de
minute, capete de linie fiind Gara si Centru.
Un alt mijloc de transport foarte utilizat îl reprezintă taxiurile, statiile de taxi fiind amplasate la
gara si in centrul nou al statiunii (zona comerciala), la UGSR (Uniunea Generala a Sindicatelor din
România), lângă Parcul Vicol.
Propunere de dezvoltare – Gospodaria comunala

Gestiunea deseurilor
Deseurile municipale trebuie colectate selectiv, pe fractii si transportate prin intermediul statiei de
transfer la CMID Lupac.
Se va realiza adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de transfer catre CMID Lupac,
responsabilitatea apartinad operatorului CMID.
De asemenea, este necesara modernizarea si completarea infrastructurii de colectare/transport a
deseurilor (echipamente de colectare – europubele, containere si mijloace de transport)
responsabilitatea apartinad operatorului de colectare si transport.
Avand in vedere prezenta pe teritoriul administrativ al localitatii a depozitului urban neconform
inchis este necesara urmarirea comportarii in timp a lucrarilor de inchidere efectuate: mentinerea
perdelei verzi perimetrale/ urmarirea si evacuarea apelor uzate colectate in bazinul vidanjabil/
urmarirea martorilor de tasare. Responsabilitatea apartine administratiei publice locale prin
compartimentul de resort.
De asemenea, este necesara identificarea unei suprafete de teren in domeniul public pentru
rezolvarea problemei deseurilor provenite din constructii si demolari sau incheierea unui contract
cu operatorul CMID.
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Masuri prioritare
-Adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de transfer catre CMID Lupac;
- Modernizarea si completarea infrastructurii de colectare/transport a deseurilor;
- Colectarea selectiva a deseurilor municipale
- Identificarea unui teren in domeniul public pentru depozitarea controlata a deseurilor din
constructii si demolari sau incheierea unui contract de servicii cu operatorul CMID.

Piete agroalimentare
Masuri prioritare
Reabilitarea pietelor agroalimentare existente, pe baza de PUZ/PUD, in relatie cu
regenerarea urbana a cartierelor pe care le deservesc (reabilitarea spatiilor publice aferente
si a sistemului accese si de parcaje din zona, pe baza unui PUZ intocmit pentru intreaga
zona de deservire
Amenajarea unei piete agroalimentare in zona Pecinisca-Acvaterm.
Relocarea spatiului destinat ISU/Pompieri din centrul orasului si transformarea acestuia
intr-o zona comerciala
Transformarea fostei Fabrici de Var intr-o zona comerciala si valorificarea avantajelor
amplasamentul
Studierea posibilitatii de amplasare unui supermarket de marime medie vizavi de Parcul
Vicol, langa gradinita.

Cimitire
Masuri prioritare
Închiderea cimitirului din zona centrala – Parc Viocol
Construirea unui cimitir nou in zona propusa pt, extinderea intravilanului (Platoul Siminicea)
pe baza de PUZ/PUD cu respectarea zonelor de protectie conform RLU.
Transport public
Masuri prioritare
Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru construirea unor parcaje (ecologice) la
marginea statiunii/ parcaje supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public.
Amenajare centru intermodal la intrarea in localitate.
Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier urban si acoperirea tuturor statiilor de autobuz
Modernizarea parcului de vehicule si extinderea retelei de trasport public; utilizarea de
vehicule alimentate de combustibili “verzi”
-Asigurarea facilitatilor pentru persoanele cu dizabilitati
construirea de staţii de alimentare pentru autovehicule electrice
-Schimbarea politicii de gestionare a parcarilor publice (tarife majorate pentru parcarea pe
timp limitat) corelat cu dezvoltarea transportului public si identificarea unor terenuri pentru
construirea unor parcari in afara orasului. efecte pozitive asupra factorilor de mediu (aer,
zgomot).
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3.3.4 RISCURILE NATURALE

3.3.4.1 Risc seismic
Regiunea Banatului este considerata a doua zona seismica din Romania, dupa Vrancea (Oros si
Nitoiu, 2000), ca importanta din punct de vedere a hazardului si riscului seismic, avand in vedere:
• numarul mare de cutremure de pamant produse incepand cu anul 1766 (peste 3500
cutremure);
• intensitati macroseismice maxime observate de VIII MSK, asociate unui numar relativ mare
de focare;
• particularitatile seismotectonice regionale (fracturi crustale cu potential seismic ridicat);
Hazardul seismic in zona Banat se datoreaza in principal cutremurelor locale. Cercetarile efectuate
la nivelul acestei zone au evidentiat faptul ca sursele de hazard seismic din zona de vest a
Romaniei se pot grupa in trei sectoare principale:
1). Sectorul de Nord (SN), cu Imax.obs = VIIO MSK si sursele de hazard seismic: Ineu,
Arad, Vinga-Varias, Masloc, Periam, Sannicolau Mare.
2). Sectorul Central (SC), cu Imax.obs = VIIIO MSK si sursele de hazard seismic: Jimbolia,
Sacalaz, Timisoara, Sanmihaiu Roman, Peciu Nou, Recas, Buzias-Hitias, Valea Muresului (zona
Deva), Bodo-Bethausen, Banloc, Voiteg, Sag-Parta.
3). Sectorul de Sud (SS), cu Imax.obs = VIIIO MSK si sursele de hazard seismic: Baile
Herculane-Mehadia, Orsova, Dognecea, Oravita - Baile Herculane, Sasca Montana, Moldova
Noua, Petrosani.
Dintre acestea sectorul de sud este cel mai activ, prin zonele Banloc-Timisoara si Moldova Noua Oravita, carora le revine 40-50% din activitatea seismica totala, celorlalte zone revenindu-le 1020%. Adancimile cutremurele de pamant produse in aceste surse sunt superficiale, avand valori
intre 2 km si 20 km.
Incepand cu anul 1991 s-a produs in Banat o serie de cutremure neobisnuit de puternice pentru
zona respectiva, cutremure care datorita magnitudinii lor destul de limitate, nu au avut efecte
distrugatoare pe scara larga, ele situanu-se la nivelul unora dintre cutremurele cele mai puternice
cunoscute in regiune in ultimele doua - trei secole. Acest fenomen a readus in actualitate
seismicitatea destul de ridicata a zonei si necesitatea adoptarii unor norme fundamentate pentru
protectia antiseismica in conditiile specifice regiunii.

3.3.4.2 Riscul de inundatii
Orasul Baile Herculane fiind situat intr-o zona cu o structura litologica puternic marcata de
prezenta depozitelor carbonatice, nu are o retea de suprafata suficient de bine reliefata si cu un
bazin de alimentare suficient de extins. In aceste conditii riscul unor inundatii datorat curgerii unor
cursuri de suprafata este limitat, fara a fi cu totul exclus. La nivelul orasului cursurile de apa care il
traverseaza Cerna si Belareca sunt in cea mai mare parte canalizate si acoperite, dar lipsa
masurilor de intretinere, lipsa decolmatarilor, si depunerea unor importante cantitati de deseuri
nedegradabile sau greu degradabile in zone neacoperite ale albiei, provoaca gatuiri in sistemul de
curgere. In aceste conditii riscul de inundatii la ploi abundente si/sau a topirii zapezilor este unul
real, ducand la deversarea apelor pe strazile si in gradinile situate in prejma acestora.
La nivelul intravilanului se manifesta pregnant riscul de inundatii datorate scurgerilor de pe
versanti, pe fundalul producerii unor ploi torentiale mai ales in perioadele de vara. Sub efectul
acestor ploi apele care spala versantii inregistreaza cresteri spectaculoase intr-un timp foarte scurt,
antrenand particule de sol si resturi vegetale si inundand curtile si gradinile oamenilor.
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3.3.4.3 Riscul alunecarilor de teren (prabusiri)
Intravilanul localitatii Baile Herculane face parte din categoria zonelor predispuse alunecarilor de
teren, datorita morfologiei asezarii, a proceselor de degradare la care au fost supusi versantii
dealurilor marginase
Alunecari de teren de mai mica amploare pot avea loc pe pantele montane cu inclinatii de peste
15-20 %, lipsite de vegetatie arboricola, sau a taluzurilor unor drumuri forestiere si judetene,
insuficient consolidate.
Riscul unor asemenea fenomene, uneori impreuna cu caderi de pietre pot avea loc in zona
decopertata din preajma fostei cariere de piatra, sub influenta factorilor climatici pot provoca
alunecari locale si caderi de pietre.
Conform PATJ Caras-Severin zona Baile herculane se incadreaza in zona XX si XV
Perimetrul XX

(Zona Baile Herculane, Mehadia, Plugova, Toplet)
Ka
Kb
Kc
Kd
Ke
Kf
Kg
Kh

= 0,40
= 0,90
= 0,80
= 0,80
= 0,80
= 0,80
= 0,45
= 0,80

Km = 0,2670
Energia mare a reliefului din perimetru, etalata cu precadere in lungul
gradenului Cernei si a vailor afluente, intensa carstifiere a suprafetelor
ocupate de rocile carbonatate sunt elemente care determina acumulari
mari de grohotisuri pe versanti precum si in baza acestora, care periodic
se dezechilibreaza.
Frecvent au loc desprinderi de roci din versantii cu pante puternice.
Gradul de probabilitate al producerii alunecarilor de teren este mare.

3.3.4.4 Riscul de inzapezire si avalanse
Fenomenul se manifesta ocazional pe portiuni de drumuri situate in anumite zone predispuse
troienirii, sub influenta caderilor de zapada, spulberata ulterior de vant. In zona Baile Herculane
fenomenul se manifesta pe DN 67 D, intre Baile Herculane si Baia de Arama.
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Caderi de pietre, trene de grohotis, dislocari de stanci
Este cunoscut faptul ca rocile care alcatuiesc versantii, oricat de tari ar fi, sunt supuse unei
continue faramitari, sub actiunea factorilor externi: vant, ploi, inghet, dezghet.
Pe teritoriul administrativ al orasului Baile Herculane riscul dislocarilor de stanci si a caderilor de
pietre, se intalnesc pe cursul superior al raului Cerna. La baza versantilor din zona cheilor sunt
prezente trene de grohotis, insuficient fixate, acoperite uneori partial de vegetatie ierboasa
specifica.
In ceea ce priveste zonele de risc natural , la nivelul statiunii acestea sunt evidentiate ca fiind:
• versantul instabil din care se desprind mase de roca, coasta drumului DN 67D – dupa
coada lacului Herculane;
• fosta cariera de calcar din zona Pecinisca;
• drum ocolitor de pe malul drept al lacului de acumulare Herculane pentru care s-au facut
excavari si defrisari considerabile;
Este necesar a se interveni cu masuri adecvate de stabilizare si consolidare a versantilor, cat si
refacerea ecologica a cadrului natural, altfel fenomenele de degradare se amplifica.
Zonele cu riscuri naturale sunt reprezentate pe plansa cu disfunctionalitati in conformitate cu
datele obtinute pe plan local.

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

3.3.4.6 Masuri in zonele cu riscuri naturale
Inundatii
Avand in vedere faptul ca zona se gaseste intr-o arie geografica cu un nivel ridicat al precipiatiilor
cumulat cu fenomenul de topire al zapezilor, exista un risc marit de producere a inundatiilor, fapt
ce impune masuri de protectie prin:
executarea unor lucrari de stabilizarea versantilor prin lucrari de impadurire, impreuna cu
Romsilva,
lucrari de decolmatare si regularizare pe albiile vailor,
lucrari de indiguiri si consolidari de maluri raurile Belareca (zona Siminicea/ zona Garii UTR 14, 15, 16) si Cerna (zona zona statiei de transfer/ fosta haldina de gunoi/ confluenta cu
Belareca UTR 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16). Plansa – 08 si Reglementari.
interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor vailor din zona pentru executarea unor
constructii, depozitarea de materiale de constructii, rumegus sau resturi menajere. Trebuie avut in
vedere ca in caz de viitura, asemenea lucrari pot avea un impact distructiv asupra habitatului
uman din zona,
utilizarea perdelelor de protectie la malul apei, folosind specii iubitoare de umiditate cum
sunt salix si populus pentru a se reduce procesul de erodare a malurilor;
executarea de lucrari de taluzare si fixare a suprafetelor in care se pot manifesta caderi de
pietre. Masura se impune si in preajma drumurilor comunale sau a altor cai de acces utilizate de
catre localnici si turisti.
Aparitia inundatiilor nu poate fi evitata, insa ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse
printr-un proces sistematic care conduce la un sir de masuri si actiuni menite sa contribuie la
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diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundatiilor este usurat de faptul ca
locul lor de manifestare este predictibil si adesea este posibila o avertizare prealabila, iar in mod
obisnuit este posibil sa se precizeze si cine si ce va fi afectat de inundatii.
Principalele activitati ale managementului inundatiilor:

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

Activitati de management operativ (managementul situatiilor de urgenta) ce se intreprind in
timpul desfasurarii fenomenului de inundatii:
- detectarea posibilitatii formarii viiturilor si a inundatiilor probabile;
- prognozarea evolutiei si propagarii viiturilor in lungul cursurilor de apa;
- avertizarea autoritatilor si a populatiei asupra intinderii, severitatii si a timpului de aparitie al
inundatiilor;
- organizarea si actiuni de raspuns ale autoritatilor si ale populatiei pentru situatii de urgenta;
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judetean pentru interventia
operativa;
- activarea institutiilor operationale, mobilizarea resurselor etc.
Alunecari de teren
Alunecarile produc importante degradari de terenuri, distrugerea unor cai de comunicatie.
Societatea omeneasca poate interveni in procesul genezei si evolutiei alunecarilor de teren, cu
scopul prevenirii, incetinirii sau opririi declansarii acestora.

Conditionari hidrogeologice
-

In versanti apa circula lent prin grohotisuri si depuneri deluviale sub o panta piezometrica
apropiata de cea morfologica, circulatia apei in cursul anului este episodica,
corespunzatoare perioadelor de precipitatii. Ca masuri ce se recomanda a se lua in zonele
construite de pe versanti – se vor face drumuri in amonte de constructii, pe versant.
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In sapatura, pe versanti, la intalnirea straturilor superficiale cu cele impermeabile, apar
izvoare de panta care trebuiesc captate inainte de a se construi.
- In carst apar izbucuri cu debit uneori considerabil, apele meteo circuland pe directii difuze,
sunt greu de reperat.
- Racordul intre albia raului si masivele calcaroase se realizeaza prin depozite de panta –
grohotisuri formatiuni deluviale care mascheaza morfologia fosila.
- In amonte de statiune, albia raului este taiata direct in pat stancos.
- In zona versantilor stancosi, periodic au loc desprinderi de roci de mica amploare, ca
urmare a desprinderii unor mase stancoase din peretii abrupti.
- Versantii adiacenti localitatii Baile Herculane si drumului de tranzit DN 6A, prezinta panta
mare, si sunt in cea mai mare parte impaduriti. Se recomanda stabilizarea acestor versanti
in continuare prin masuri adecvate pentru a se evita colmatarea santurilor de la baza
versantilor si spalarea acestora de apa de la caderile de ploaie abundente. Intretinerea
plantatilor existente pe versanti si completarea acestora unde se impune, se va avea in
vedere atat in intravilan cat si in extravilan.
Unde s-a observat erodarea malurilor sau versantilor este necesar a se interveni cu masuri
adecvate de stabilizare si consolidare a versantilor, cat si refacerea ecologica a cadrului natural,
pentru a se stopa fenomenele de degradare.
Amenajarile de mai sus vor tine cont si de eventualele evacuari ocazionale de ape poluante pe
aceste trasee. Aceste evacuari vor fi eliminate, iar apele meteorice si cele menajere vor fi
canalizate si colectate in retelele de canalizare a localitatii.
-

Masurile preventive:
Pentru zonele cu potential de alunecare se va avea in vedere urmatoarele :
In ceea ce priveste actiunile de prevenire si stopare a alunecarilor de teren, se recomanda
ca prin dispozitiile Consiliului Judetean si al Primariei sa se anunte orice fenomen de dezechilibrare
semnalat pe raza teritoriului administrativ, la Comisia de Dezastre si Fenomene Naturale – pentru
evaluarea corecta a masurilor ce se impun;
Se recomanda ca trama rutiera existenta sa aiba in permanenta asigurata o colectare
dirijata si organizata a apelor de suprafata, pentru evitarea declansarii alunecarilor de teren;
Pentru alunecarile active ramane in sarcina Consiliului Judetean Caras-Severin sa aprecieze
oportunitatea stabilizarii precum si sursele de finantare;
Solutiile de stabilizare, prevenire sau reducere a efectelor, pentru siguranta in exploatare a
constructiilor, refacerea si protectia mediului, vor fi abordate in conformitate cu G.T. 006 – 1997 –
M.L.P.A.T.
Dintre solutiile uzuale de prevenire si stabilizare a alunecarilor de teren, pot fi mentionate :
a) amenajarea suprafetei versantilor (colectare ape de suprafata, cleionaje, inierbare, impadurire)
b) lucrari de sustinere : ziduri de sprijin, ranforti cu bolti de sprijin, sustinere cu piloti, coloane,
barete, prin ancoraje ;
c) lucrari de drenare a apei subterane prin : santuri umplute cu balast, retele de puturi cu drenuri
de legatura, etc

Masuri de ameliorare:
Aceste masuri se aplica in situatiile cand alunecarile s-au declansat si actiunea lor trebuie limitata
sau impiedicata. Ca prima masura se impune captarea surselor de umezire a argilelor (izvoare,
panze de ape freatice) si dirijarea lor dincolo de perimetrul zonei afectata de alunecari. Printr-o
astfel de interventie, argilele incep sa se usuce si procesul de alunecare poate fi oprit. Numai dupa
o asemenea masura urmeaza si amplasarea de ziduri sau diguri din beton, care sa fie montate cu
o talpa cat mai adanca in sol, concomitent cu impadurirea versantilor si interzicerea pasunatului.
- Pentru stabilizarea si utilizarea rationala a terenurilor cu alunecari declansate, in diferitele lor
stadii de evolutie, se vor lua masuri corespunzatoare cauzelor principale si secundare care au
contribuit la dezvoltarea lor.
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Pentru ameliorarea stabilitatii versantilor alunecatori se propune efectuarea unor lucrari de
consolidare biologica prin plantatii silvice de protectie cu specii de arbori si arbusti (salcioara,
salcam, rachita, macies, etc.), cat si refacerea taluzelor cu pante fortate cu praguri din beton
sau prefabricate modulate din beton armat, ori praguri din gabioane, apoi inierbarea acestora.
- Combaterea alunecarilor si luarea in cultura a terenurilor alunecate reprezinta actiuni complexe,
care prezinta dificultati tehnice si conduc la cheltuieli foarte mari, de aceea trebuie sa se puna
un accent deosebit pe prevenirea acestui fenomen.
- Impadurirea terenurilor alunecatoare trebuie privita sub doua aspecte, pe de o parte, speciile
silvice pot reduce stabilitatea versantilor prin greutatea proprie si prin eforturile generate de
vant, iar pe de alta parte previn alunecarile prin consumul mare de apa si drenarea in felul
acesta a solului, prin prevenirea formarii crapaturilor si prin fixarea solului de sistemul radicular.
Impadurirea terenurilor poate fi inlocuita de plantatii de nuci, care, prin sistemul radicular
puternic pivotant si fasciculat, asigura fixarea si drenarea biologica a solului. Plantarea de nuci
nu exclude folosirea celorlalte masuri de prevenire.
- O alta masura de prevenire se refera la controlul suprafetelor predispuse alunecarilor pentru a
depista aparitia unor crapaturi, urmata de astuparea acestora cu pamant bine compactat,
evitandu-se in felul acesta patrunderea rapida a apelor de suprafata catre stratul alunecator.
Netezirea, pe terenurile arabile, a formelor de relief existente pe versanti, pentru a asigura
eliminarea apei din micile depresiuni, contribuie, de asemenea, la prevenirea atat a alunecarilor,
cat si a reactivarii alunecarilor stabilizate. Netezirea poate fi asociata cu executarea unor santuri
pentru evacuarea apei din depresiunile inchise, care nu se pot nivela. In afara de aceste masuri
generale, pe terenurile predispuse alunecarilor, se interzice defrisarea plantatiilor silvice,
amplasarea de constructii si depozite grele, trasarea de cai de comunicatie, efectuarea de
sapaturi la piciorul unor versanti amenintati de alunecare .
In aceste zone se pot autoriza doar constructiile care au drept scop limitarea riscurilor naturale.
Alte categorii de constructii pot fi autorizate doar dupa eliminarea factorilor naturali de risc si cu
respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
-

Masuri prioritare
- Executarea unor lucrari de stabilizarea si consolidare a versantilor prin lucrari de impadurire, impreuna cu
Romsilva in zona drumului ocolitor de pe malul drept al lacului de acumulare Herculane pentru care s-au
facut excavari si defrisari considerabile pentru stoparea fenomenelor de degradare si refacerea ecologica
a mediului natural;
- Executarea unor lucrari de stabilizare, consolidare si refacere ecologica a versantului in zona de la
periferia cartierului Pecinisca de sub cariera de calcar din care se desprind bolovani, unde se interzice
construirea.
- Executarea unor lucrari de stabilizare, consolidare si refacere ecologica a versantul instabil din care se
desprind mase de roca, coasta drumului DN 67D – dupa coada lacului Herculane;
- Executarea de lucrari de taluzare si fixare a suprafetelor in care se pot manifesta caderi de pietre si in
preajma drumurilor comunale sau a altor cai de acces utilizate de catre localnici si turisti.
Monitorizarea continua a suprafetelor cu risc la alunecari de teren, torentialitate, ravenare,creep,
inundabilitate.
- Stoparea inaintarii si extinderii alunecarilor de stanci prin realizarea unor ziduri de sprijin si contraforturi;
- Însamantarea cu specii cu talie mica si medie, care sa compactizeze covorul vegetal ierbos si sa reduca
eroziunea in suprafata si eroziunea liniara;
- Realizarea de baraje naturale tip gardulete impletite pe traectul rigolelor, ravenelor si ogaselor, care sa
diminueze eroziunea in adancime si eroziunea regresiva;
- Evitarea realizarii de deblee la baza versantilor pentru cai de comunicatie;
- Interzicerea constructiilor pe versantii vulnerabili la alunecari de stanci si torentialitate;
- Realizarea de lucrari hidrotehnice, forestiere si agrotehnice, care sa transforme scurgerea liniara in
nonliniara pentru atenuarea intensitatii eroziunii liniare si in adancime pe valea Cernei si Belareca;
-Pentru stoparea proceselor erozionale de suprafate, se recomanda lucrari de impadurire cu specii de arbori
cu frunze cazatoare care au radacini adanci si o pronuntata evaporatie
- Colectarea eficienta a apelor de suprafata prin lucrari agrotehnice si hidrotehnice; realizarea de lucrari
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hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare) pentru imbunatatirea drenajului natural al
substratului;
-Solutiile propuse pentru constructiile viitoare vor fi tratate pentru fiecare caz in parte in relatie cu terenul de
fundare, in cadrul unui PUZ sau PUD, pe baza unor studii de caz, dupa situatie. Lucrarile de sistematizare vor
urmari
• evitarea defrisarilor pe versanti
• asigurarea unei judicioase colectari si scurgeri ale apelor de suprafata, sisteme adecvate de drenaj
• plantarea pe marginea drumurilor a unor specii de arbori precum salcam, gorun, salcie frasin, catina,
anin.

3.3.5 POTENTIUALUL ECONOMIC
Baile Herculane este unica localitate turistica din Romania care dispune de resurse de patrimoniu
pe cinci domenii: natural, istoric, turistic, cultural, balnear
Orasul s-a dezvoltat datorita beneficiilor aduse de resursele balneo-climaterice, principala activitate
economica fiind turismul; sectorul tertiar este reprezentat de serviciile aferente turismului si
comert.

In raport cu celelalte localitati, pe plan turistic si balnear, face parte din statiunile de interes
national, avand capacitate de cazare si tratament ce poate satisface cerintele din intreaga tara.
Pentru sejur de odihna si tratament cu durata de 7 - 15 - 18 zile, statiunea Baile Herculane
poate reintra in circuital international cu conditia aducerii la standarde
corespunzatoare a serviciilor oferite turistilor in toate privintele: acces, cazare,
tratament si distractie.
Pentru turismul de sfarsit de saptamana, statiunea prezinta atractivitate pentru doritorii din judetele
Timis, Caras-Severin, Gorj si Mehedinti, a caror localitati urbane se afla la mai putin de 150
km distanta.

3.3.5.1 Balneo - turism
Elementele deosebit de valoroase ale cadrului natural determina profilul localitatii Baile Herculane
ca statiune balneo – turistica de interes national si international.
Statiunea propriu-zisa se intinde de la hotelul "Roman", de-a lungul vaii Cernei in aval, se amplifica
in zona Parcului Central si se continua pana la Podul Vicol, unde incepe zona de locuinte ce au
aparut din necesitatea de cazare a personalului ce deserveste statiunea.
Partea mai veche a statiunii s-a dezvoltat avand la baza un nucleu din vremea romanilor (Baia
Romanilor inclusa in parterul hotelului Roman, cat si partea dintre versant si malul Cernei pana la
podul de piatra).
Partea de nord a statiunii se afla in Parcul Vicol, la poalele muntelui Domogled.
Aceste doua nuclee cuprind totalitatea unitatilor de cazare, masa si tratamente specializate, cat si
o serie de dotari specifice unei statiuni, izvoarele de ape termominerale de cura interna. si externa
exploatate in afara statiunii, atat in amonte cat si in aval. Se mai gasesc izvoare necaptate si sonde
forate, care reprezinta o mare rezerva de ape termominerale.
Potentialul curativ al factorilor naturali din zone au fost analizati si studiati in mai multe faze de
institutii specializate din domeniul balnear. Aceste studii pot fi consultate prin bunavointa celor ce
administreaza baile.
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Profilul statiunii
Statiunea Baile Herculane este profilata, datorita factorilor naturali de cura, in special a apelor
termale existente, in tratamentul afectiunilor aparatului locomotor si al bolilor asociate, in bolile
sistemului nervos periferic, ginecologice, boli ale aparatului respirator, de piele etc.

Baze de tratament
Mentionam ca in ultimii ani, din totalul de capacitate al bazei de tratament doar o parte
functioneaza, datorita numarului insuficient de turisti pe serie. Baze de tratament in functiune:
• Baia Romana, numita Hercules, Latronum, Hotilor, Baia lui Iorgovan, Baile de putere, este
incorporata in constructia complexului Roman si contine inca 4 cabine si 2 bazine, statuia lui
Hercules sculptata in stanca si cazi scobite in stanca pastrate de pe vremea romanilor. Odata cu
Baia Romana s-a construcit langa ea si Izvorul Tamaduirii care azi adaposteste izvoarele Hygeea si
Hercules II cu ape pentru cura interna.
• Complexul Roman este o realizare a zilelor noastre, cu baza proprie de tratament.
Balneatia se face cu doua tipuri de apa: clorosodica-calcica, tip Hercules I si clorosodica-calcicasulfuroasa tip Neptun 1-4. Hotelul dispune de o piscina de 100 persoane capacitate si o sauna cat
si instalatii de fizioterapie, acupunctura, terasa de aero si helio - terapie.
• Baia Apollo, este una din primele bai ale statiunii, continand lucrarile termelor romane,
templul lui Hercule, lucrarile de aductiune pe apeduct de la izvorul Despicatura pe langa hotel
Roman. Baile sunt deservite de izvoarele Apollo I si II.
• Baia Hebe (baia de friguri si de umflaturi) aflata in Piata Hercule, utilizeaza apa izvorului
Hebe atat pentru cura interna, cat pentru bai; apa este adusa de la izvoarele Apollo I si II.
• Baia Diana (baia articulara de asudare), amplasata pe str. Izvorului, pe malul drept al
Cernei dateaza din sec. al. XVIII-lea , la fel ca Baia Hebe, este deservita de izvorul Diana I si II
pentru cura externa si Diana III pentru cura interna.
• Baia Neptun se afla in centrul statiunii, in fata Parcului Central pe malul drept al Cernei.
La data constructiei, 1883-1886, era cea mai moderna instalatie balneara a Europei, cu instalatii
hidraulice alimentate de izvorul Munk din spatele ei. E compusa din doua aripi: una cu bai de sulf
si alta cu bai clorosodice. Foloseste apa izvoarelor Neptun I si IV pentru cura externa, Neptun II si
III pentru cura interna si in cealalta aripa, apa izvorului Hercule I.
• Baia Venera (baia Francesca) face parte din primele bai ale statiunii, dar a suferit
modificari si modernizari succesive. Este deservita de izvorul cu acelasi nume, pentru cura externa.
• Strandul Termal (Central) este construit in 1871 si foloseste apa termosalina a izvorului
Hercule I si dispune de cabinete medicale, vestiare, bazin cu adancime inegala si terase pentru
helioterapie. Este recent modenizat si refunctionalizat.
• Complexul Sindicatelor este situat in Hercules 11, este o constructie a zilelor noastre,
cu baza de tratament proprie, utilizand apa izvorului Traian. Complexul sanatorial are in dotari
instalatii adecvate hidroterapiei si electroterapiei.
• Complexul Diana, impresionant prin stilul arhitectonic, are o baza proprie de tratament
folosind apele izvorului Traian. Dispune de instalatii moderne de electroterapie, hidroterapie,
aerosoli, sauna si piscina, cu apa termosalina.
• Complexul Afrodita, este situat in Parcul Vicol, alaturat hotelului Diana, are aceleasi
dotari ca si cel dinainte.
• Complexul Minerva, este cel mai nou din seria complexelor sanatoriale ale Parcului Vicol,
dispune de aceleasi dotari ca si cele dinainte.
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• Complexul Hercules, este situat pe malul drept al Cernei, are o baza de tratament
proprie cu bazin si sauna finlandeza, sectie de electro si hidroterapie. Este alimentat de izvoarele
Neptun I si IV si Hercules 1.
• Vila Belvedere, dispune de o baza de tratament proprie moderna, cu bazin de apa
termala, hidro si electroterapie, gimnastica , masaj, cabinet acupunctura etc.
• Strandul Ghizelle, se afla in afara zonei statiunii, in valea Cernei, la km 4; are
dimensiuni olimpice. A fost construit in 1977 si foloseste apa izvorului Ghizella. Face parte
din dotarile de agrement.
Toate aceste bai de tratament dispun de spatii necesare pentru proceduri medicale,
insumand in prezent, conform datelor furnizate de Policlinica Balneara, 14.700 proceduri / tura.
Capacitatea bazelor de tratament:
Baia Apollo
Complex Roman
Complex Afrodita
Complex Diana
Complex Minerva
Complex Hercules
Complex Romsind
TOTAL

2300
1700
1300
1200
1500
1700
4000
14.700

proceduri / zi in 8 ore
proceduri / zi in 8 ore
proceduri / zi in 8 ore
proceduri/ zi in 8 ore
proceduri /zi in 8 ore
proceduri /zi in 8 ore
proceduri/ zi in 8 ore
proceduri/zi in 8 ore

3.3.5.2 Turismul si obiectivele turistice ale zonei
Obiectivele turistice:
Valoarea peisagistica este cu totul remarcabila datorita stincilor de calcar cu forme exocarstice
spectaculoase, a vegetatiei bogate si a apelor inca curate. Vegetatia este caracteristica - pe coastele
din dreapta si din stinga Cernei cresc paduri de arbori pitici in special de liliac , iar pinul banatean cu
coroana in forma de umbrela lata poate fi observat pe tancurile abrupte, dind un aspect de vale
mediteraniana defileului

Obiective turistice legate de carst: pesteri, creste si abrupturi, cascade, vai de tip chei
Zona este impresionanta prin relieful tipic de carst din bazinul Cernei, care, cuprinde peste 100 de
pesteri, avene, chei impresionante, doline de mari dimensiuni, precum si renumitele ciuceve si
geanturi care marginesc cursul inspumat al Cernei.
Cele mai interesante forme de relief de pe Valea Cernei sunt cheile, care au o larga raspandire.
Toate apele permanente sau temporare care strabat calcarele formeaza chei spectaculoase, cu
pereti ce depasesc pe Valea Cernei 150 metri. Chei frumoase si salbatice ca cele ale Sturului,
Sterminosului, Cernisoarei, Ramnutelor, Tasnei, Peciniscai si multe altele, incanta si imbie turistul la
drumetie. Primavara cand se topesc zapezile sau ploua, cheile sunt strabatute de ape, iar vara, in
majoritatea cazurilor, paraiele seaca, dand posibilitatea turistului de a le strabate cu piciorul.
Pesterile au si ele o anumita raspandire de-a lungul Vaii Cernei, mai ales in aria Cicevelor si a
Cheilor Cernisoarei, unde au in general o orientare perpendiculara pe culmea Cicevelor, rareori
depasind 100 de metri, iar unele dintre ele prezentandu-se sub forma unor tunele naturale: Pestera
lui Adam, Pestera Gaura Ungurului, Pestera de la Despicatura, Pestera Hotilor, Pestera lui
Ion Barzoi, Pestera 62 din bazinul Cernei, Pestera Mare din Ogasul adanc etc.
Una dintre pesterile cele mai vechi si care se afla chiar in statiunea Herculane este Grota
Haiducilor, care are o deosebita valoare speologica, arheologica si istorica. Aceasta atesta prezenta
urmelor omenesti incepand cu paleoliticul, continand si obiecte din trecutul dacic.
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Speologii au descoperit aici niste vietati , denumite troglobionte, care se mai gasesc doar in America
Latina (concluzionandu-se ca ar putea fi luata ca dovada a ipotezei ca in cele mai vechi timpuri
continentul european si cel american au fost unite).
O alta atractivitate turistica, pentru arealul inconjurator al statiunii Baile Herculane, o constituie
cascadele. Demna de semnalat este existenta a doua cascade in imediata apropiere a statiunii, si
anume: Cascada Rosetu si Cascada Vanturatoarea.

Capacitatea de cazare a statiunii:
Capacitatea actuala de cazare a statiunii pentru turisti este de 4655 locuri, din care mai
mult de jumatate, se afla in complexe sanatoriale si hoteliere.
Ponderea cazarii in hoteluri este de 81.76%, fata de cca. 12.5 % in pensiuni turistice, cca. 3% la
popasuri, 1.7% in hoteluri pentru tineret si 0.3% in vile turistice sau case particulare.
In ceea ce priveste vechimea spatiilor de cazare, situatia se prezinta astfel:
Vilele si pavilioanele sunt construite in cursul sec. XIX prezentand un avansat grad de uzura.
Cea mai mare parte din ele declasificate si nefolosite, necesitand lucrari de modernizare si
consolidare, cat si schimbarea gradului de confort in vederea reclasificarii.
Pavilioanele scoase din functiune:
• Pav. 1 Traian
- 262 locuri in camere de 3,4 paturi + policlinica;
• Pav. 2 Decebal
- 277 locuri in camere de 1-4 paturi;
• Pav. 5-6
- 204 locuri in camere de 5,6 paturi + cantina de 200 locuri;
• Pav. 10
- 80 locuri in camere de 2 paturi;
• pav, 3-4 Apollo
- 372 locuri in camere de 3,4 paturi cu baza de tratament proprie + bar si
cofetarie a fost renovat in 1989;
Total
- 1195 locuri
Pavilioane mentinute in functiune:
• pav. 12
- 63 locuri in camere de 1-2 paturi – luat in locatie de gestiune cu
terasa si cafenea amenajata la parter - a fost renovat in 1986;
• pav. 7(Hotel Ferdinand) - 108 locuri in camere de 2-paturi ;
Total
- 171 locuri
Exceptie face vila Belvedere, fosta 1 Mai, modernizata si extinsa cu baza de tratament proprie, bar,
restaurant, terasa, categoria ** , in perioada 1985-1987.
Toate vilele fac parte din patrimoniul arhitectural al statiunii, avand o vechime de 130-190 ani.

Hoteluri:
In perioada dintre cele doua razboaie s-a realizat doar hotelul Cerna, cu 129 locuri de cazare in
camere de 1-2 paturi, de categoria ** , cu baza de tratament proprie – 1000 proceduri / zi.
In anul 1968 s-a dat in folosinta complexul hotelier Hercules, cu o capacitate de 512 locuri in
camere de 1 si 2 paturi, cat. ** cu restaurant, bar, P+9 nivele, ce a fost renovat si completat cu o
baza de tratament proprie, data in folosinta in 1989 (amplasament intre Vila Neptun si izvoarele
Neptun, pe malul drept al Cernei).
In continuare s-au demarat lucrarile la ansamblul de complexe hoteliere cu baze de tratament
proprii –in zona Parcul Vicol – lucrarile au inceput cu hotelul Domogled (fost UGSR), de P+4
nivele, amplasat langa drumul principal, vis – a – vis de pod si a fost dat in folosinta in 1973.
Alaturi, tot pentru sindicate s-a construit hotelul Dacia, dat in folosinta in anul 1982, alcatuind
impreuna cu hotelul Domogled, complexul Romsind cu o capacitate de cazare de 1346 locuri in
camere de 2 paturi cu cantina – restaurant, bar de zi, bar de noapte, discoteca, farmacie,
frizerie, coafor si alte servicii la care se adauga baza de tratament proprie.
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In zona Vicol s-au mai construit:
 hotel Diana
- 420 locuri in camere de 1 si 2 paturi, construit in anul 1977, cu
P+10;
 complex Afrodita
- 292 locuri in camere de 1 si 2 paturi, construit in 1978, cu P+10;
 complex Minerva
- 334 locuri in camere de 2 paturi, construit in 1984, cu P+14;
Toate hotelurile din acest ansamblu sunt de categoria I, cu sali de restaurant, baruri, cofetarii,
baze de tratament proprii cu piscine cu apa termala asigurata din sonda Traian si izvorul Hercules
I, prin pompare si stocare in bazine.
Ansamblul de complexe hoteliere din Parcul Vicol beneficiaza de o buna amplasare, intr-un
cadru natural deosebit, la poalete muntelui Domogled, cu insorire pana seara tarziu, accese
carosabile, parcaje, spatii verzi si amenajate.

Cabanele sunt ale Ocolului Silvic si nu fac parte din circuital turistic.
Campingul situat pe valea Cernei, cu o capacitate de cca. 150 locuri are o pondere mica, 2,5% si
nu face fata solicitarilor din lunile iulie – august, cand turistii campeaza de-a lungul drumului DN
6A, in zona 7 Izvoare Calde.
In prezent complexele Cerna si Minerva functioneaza in locatie de gestiune, celelalte fiind
administrate de Hercules S.A.
Toate hotelurile sunt clasificate la doua si trei stele, iar vilele sunt de doua , trei si chiar patru
stele.
Unitatile de alimentatie publica sunt dispuse la fiecare unitate hoteliera in parte (restaurant cu
terasa, bar, sala mic dejun etc.). La acestea se adauga restaurantul Grota Haiducilor cu 170 locuri
la mese si bar de zi (nu functioneaza), cantinele Dacia, cu 300 locuri si Cazino cu 400 locuri (nu
functioneaza).
Situatia unitatilor de alimentatie publica se prezinta astfel:
Tip
Nr.locuri
Restaurant
3500
Cantina
740
Baruri
2180
Total
6420

Pondere
54,52%
11,52%
33.96%
100.0%

Obiective turistice si dotari social culturale, de agrement:
Dotarile de agrement de care dispune statiunea sunt insuficiente, necesitand amenajari
functionale, consolidari, modernizari.
 Fostul Cazino, care in prezent nu functioneaza;
 Gradina botanica din Parcul Central unde de remarcat sunt arborele Seqoia adus din Canada
in anul 1825, dudul pletos originar din China, magnoliile, arborele de Tisa .
 Izvorul de apa plata - pentru aductiune si captarea izvorului , austriecii au sapat un tunel
pina in peretele Crucea Alba din Domogled;
 Biserica Catolica;
 Biserica Ortodoxa;
 Chioscul Apolo de linga podul din centru facut pentru regina Maria;
 Satul Pecinisca aflat pe partea dreapta a riului Cerna chiar la intrarea in statiune;
 Casa de Cultura cu o sala de spectacole de 360 locuri in curs de modernizare si restaurare;
 Cinematograful, cu o capacitate de 350 locuri;
 Sala de spectacole, in incinta hotelului Dacia, cu o capacitate de 300 locuri;
 Sala de bowling si jocuri;
 Muzeul Nicolae Cena, insuficient amenajat, gazduit de cladirea Cazinoului, la ultimul nivel -
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sint expuse relicve din perioada romana descoperite intimplator sau prin sapaturi in zona Podul
Rosu unde se gasea o parte a castrului roman . Obiecte sau podoabe arheologice descoperite
in Pestera Hotilor sau Valea Cernei;
Teatrul de Vara in aer liber in Parcul Vicol;
Stranduri termale, din care unul situat la cca. 4 km de statiune;
Teren de sport in zona Pecinisca;
Doua terenuri de tenis la hotel Diana;
Trasee turistice in teritoriu;
Trasee pentru cura de aer in jurul statiunii.

Spatii verzi
Orasul Baile Herculane are ca amenajari de spatii verzi : Parcul Central, Parcul Vicol, parcuri intrabloc in zona Piata-blocuri Pecinisca. Mai exista terenuri libere inierbate, fara sa faca obiectul unei
preocupari ca spatiu verde, dar functionand ca atare in zona hotel Hercules – str.Zavoiului.
Suprafata de parcuri si spatii verzi existente – 16,30 ha, suprafata pe cap de locuitor fiind de 32,54
mp. Beneficiarul nu dispune de cadastrul spatiilor verzi.

3.3.5.3 Activitati de tip industrial, de depozitare si de constructii
Activitatile de tip industrial sunt subordonate functiunii principale a localitatii, fiind dezvoltata doar
cat pentru a deservi nevoile balneo-turismului.
Activitatea industriala este reprezentata de un singur agent economic – SC Lipomin SA, care are ca
obiect de actvitate imbutelierea apei minerale naturale, avand o pondere mica in economia
orasului.
Fabrica de paine este amplasata intre cartierul Pecinisca si podul Vicol si deserveste atat
statiunea cat si cartierul de locuinte. Ocupa o suprafata de cca 3000 mp. si are un punct de
desfacere propriu in incinta, sala de fabricatie, magazie, sectie de specialitati etc.
In domeniul constructiilor, pe raza orasului isi desfasoara activitatea doua societati comerciale
de profil, respectiv S.C. STAICONS COMPANY SRL si S.C. CONSTRUCT 104 S.A., fosta societate cu
capital de stat, privatizata in cursul anului 2003.
S.C. STAICONS COMPANY SRL, desi are un volum mare de lucrari, datorita specificului acestora –
constructii, amenajari si reabilitari de drumuri – isi desfasoara mare parte din activitate in afara
localitatii.
Activitatea intreprinzatorilor mici si mijlocii se desfasoara in conditii destul de vitrege, fiind
influentata de caracterul activitatii economice din zona (preponderent turistica) si de posibilitatile
financiare de care dispune.
Au aparut firme private, care nu influenteaza substantial viata economico-sociala a orasului.

3.3.5.4. Activitati agricole
Mai mult de ¾ din suprafafa terenurilor o reprezinta pasunile si fanetele iar productia lor este
destinata uzului gospdariilor locale.
Suprafata totala agricola de pe teritoriul administrativ al orasului Baile Herculane insumeaza 857
ha din care cea mai mare parte de 426 ha revine suprafetei pasunilor, fiind urmata in aproximativ
egala masura de suprafata fanetelor care este de 352 ha. Apoi urmeaza suprafata arabila de 68,0
ha.
Activitatile agricole se desfasoara in sistem individual, terenul arabil fiind situat in Lunca Cernei.
In localitatea Baile Herculane preponderent se cultiva porumb, legume si fructe.
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Efective de animale
Se constata ca, annual, efectivele de animale din gospodariile populatiei sunt in descrestere,
principalele specii fiind bovinele, porcinele si ovinele. De asemenea, o descrestere substantiala se
constata la efectivele de cabaline care sunt folosite la muncile agricole de catre detinatorii de
terenuri, in special ca urmare a dotarii gospodariilor populatiei cu masini si utilaje agricole.
Datorita cresterii consumului de produse lactate se constata, incepand cu anul 2000, o crestere a
numarului de ovine la nivelul localitatii. Productia de lacatate este comercializata in mare parte in
pietele agroalimentare din Baile Herculane.

3.3.5.5 Transporturi
In cuprinsul localiltatii, transportul este asigurat de SC LOCTRANS S.A. pe traseul Gara
Herculane – Centru (podul de piatra din zona veche) - retur, cu un nr. de cinci autobuze +
microbuze, la care se adauga serviciul de taximetre particulare. Majoritatea statiilor sunt
protejate si cu inchidere din profile.
Transportul in teritoriu, catre localitatile urbane apropiate, este asigurat de serviciile de
transport interurban ale autobazelor din Caransebes, Bozovici, Drobeta Turnu-Severin, ce
trimit curse zilnice in Herculane.
Pe cale ferata, statiunea este deservita prin gara Herculane situata la o distanta de cca. 7
km. fata de centru.
Cel mai apropiat port fluvial este la Orsova, la o distanta de 19 km, iar cel mai apropiat
aeroport se afla la Timisoara (160 km), de unde turistii pot fi transportati cu autocare.

3.3.5.6 Unitati din domeniul serviciilor
Serviciile de alimentare cu apa potabila si canalizare, colectarea si eliminarea deseurilor,
transportul local, iluminatul public, cablul TV si internet, telefonie si distributie energie electrica
sunt asigurate de 10 societati comerciale din domeniu, cu capital de stat sau private.

Institutii publice
In orasul
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baile Herculane functioneaza urmatoarele institutii publice descentralizate:
Administratia Finantelor Publice – Baile Herculane;
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca – Punct de Lucru Baile Herculane;
Inspectoratul Teritorial de Munca Baile Herculane;
Apele Romane Banat – Punct de Lucru Baile Herculane;
Inspectoratul de Politie;
Pompierii, Jandarmeria;
Ocolul Silvic baile Herculane;
Serviciul Judetean de Ambulanta;
Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana;

Activitati financiar – bancare:
Orasul dispune de agentii ale principalelor banci care opereaza in Romania.

Comert si servicii
Comertul si serviciile se desfasoara pe teritoriul orasului prin mai multe societati comerciale,
asociatii familiale si persoane fizice autorizate private care desfac o gama variata de produse si
executa servicii catre populatie.
In prezent exista un numar de 207 unitati de desfacere in care isi desfasoara activitatea, in calitate
de salariati un numar de 846 persoane.
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Prestarile de servicii catre populatie sunt realizate prin sectiile A.C.D. DOMOGLED – Coop.
Mestesugareasca la care se adauga alti meseriasi autorizati.

Servicii socilale
Serviciile sociale in comunitate sunt oferite de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul
Consiliului Local Baile Herculane . Acesta are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale
comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice,
persoanelor cu handicap precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

3.3.5.7 Agenti economici – structura si forme de organizare
Analiza situatiei economice pe domenii, structura si forma juridica de organizare - numarul si
structura agentilor economici din orasul Baile Herculane este reprezentata in tabelul urmator:
Structura agentilor economici din orasul Baile Herculane

Legenda:
A - Agricultura
B - Silvicultura, exploatarea forestiera si economia vanatului
C - Pescuitul si piscicultura
D - Industria extractiva
E - Industria prelucratoare
F - Energie electrica si termica, gaze si apa
G - Constructii
H - Comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea si intretinerea autovehiculelor,
motocicletelor si a bunurilor personale si casnice
I - Hoteluri si restaurante
J - Transport si depozitare
K – Posta si telecomunicatii
L – Activitati financiare, bancare si de asigurari
M – Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii pentru intreprinderi
N – Administratie publica
O – Invatamant
P – Sanatate si asistenta sociala
R - Alte activitati de servicii colective, sociale si personale
S – Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale
T – Activitatiale agentilor de turism

Dupa cum reiese din tabelul anterior (sursa Administratia Finantelor Publice Baile Herculane), la
data de 30.12.2010, in orasul Baile Herculane erau inregistrati 263 operatori de piata si institutii
publice.
Din total operatori de piata, ponderea cea mai mare o detine :
• sectorul comercial care reprezinta cca.
- 62,0 % ,
• turismul si serviciile detin o pondere de
- 34,7 %,
• agricultura si exploatarea lemnului
- 2,30 %,
• industria si constructiile
- sub 1%.
Societatile de tip (AF) sunt cei mai multi operatori de pe piata (39,5 % din total), cu obiect
preponderent de activitate in sfera comerciala, a turismului si serviciilor.
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Societatile comerciale cu raspundere limitata (S.R.L.) au o pondere de 36,5 % din total, cea mai
mare parte activand in domeniul comertului.
Acest fenomen releva faptul ca in Baile Herculane procesul de privatizare este avansat si, de
asemenea, ca o mare parte a regiilor autonome s-au transformat in societati comerciale sau alte
forme de organizare societara.
Urmeaza, in ordine, persoanele fizice autorizate (P.F.), cu o pondere de 22,8%.
La categoria S.A. – 1 unitate – S.C. HERCULES S.A.
La categoria R.A. – 3 unitati: C.N. POSTA ROMANA, A.N. APELE ROMANE, C.N.ELECTRICA .

Disfunctionalitati
- dezvoltarea economica unidirectionala, bazata numai pe turism;
- neglijarea potentialului turistic detinut de zona: patrimoniul natural – balneoclimateric si
patrimoniul istoric-cultural-arhitectural (lipsa semnalizari obiective turistice/panouri informative,
amenajari grote, marcare trasee de cura si turistice etc);
- nu sunt respectate zonele de siguranta pentru patrimoniul istoric si izvoare termominerale
- infrastructura turistica / baza materiala invechita; lipsa dotarilor; cladirile necesita reabilitari
- lipsa de interes pentru reabilitarea infrastructurii turistice existente;
- lipsa facilităților de afaceri in interiorul hotelurilor (sali de conferinte, logistica etc );
- infrastructura de servicii insuficient dezvoltata; neglijarea punerii in valoare a potentialului
multicultural (banatean, oltenesc, transilvanean si sarbesc);
- lipsa zonelor de agrement moderne / de tip SPA;
- turism dezorganizat in zona “7 Izvoare”;
- imbatranirea fortei de munca si plecarea tinerilor din zona;
- decaderea urbana a zonei centrale datorita aparitiei unor spatii comerciale/de servicii
neconforme, in dezacord cu arhitectura locala si a neclarificarii situatiei proprietatii unor spatii de
interes din zona centrala supuse degradarilor / aflate in conservare (Parcul Vicol, cladirile de
monument, parcarile hotelurilor Afrodita si Minerva etc);
- in zona Garii sunt amplasate constructii provizorii (chioscuri, tonete) cu volumetrii si fatade care
altereaza cadrul urban al cladirii care este monument istoric;
- inexistenţa unei infrastructuri dedicate dezvoltării sectorului IMM, acestea ocupând în principal
locaţii improprii, rezultate în general din conversia locuinţelor sau amplasarea in constructii
improprii, cu volumetrii si fatade care altereaza cadrul urban;
- amplasarea spatiului destinat ISU/Pompieri in centrul orasului;
- lipsa unui centru comercial mare;
- lipsa rezervelor de suprafete in domeniul public pentru servicii şi dotări publice;
- cresterea presiunilor investitionale asupra terenurilor aflate in extravilan, cu efecte negative
asupra dezvoltarii urbanistice durabile si fragmentarii mediului natural;
- lipsa surselor de finantare si posibilitatile limitate ale investitorilor locali;
- lipsa unei strategii corente privind exploatarea si valorificarea potentialului turistic
- spatiile verzi existente nu sunt intretinute; in multe zone din intravilan a crescut necontrolat
vegetatia spontana, lipsita de valoare.
- lipsesc Registrul spatiilor verzi si Cadastrul spatiilor verzi
- gradini/parcuri, alei pietonale, plantatii de aliniament, amenajarea malurilor raului Cerna)
necesita abordarea intr-un proiect de reamenajare peisagera la nivelul intregii statiuni;
- stadionul din Pecinisca are doi proprietari: Primaria si un proprietar privat care a obtinut hotarare
judecatoreasca definitiva;

3.3.5.8 Dezvoltarea activitatilor economice : propunere
Dezvoltarea activitatii balneo-turistice si de agremen, propuneri:
In Zona Vicol sunt necesare unele interventii precum:
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amenajarea zonei in jurul cimitirului, cuprinsa intre strazile Abatorului, Pacii, Florilor, mal
Cerna, cu case de tip vile cu P+1, 2 nivele si mansarde, cu posibilitati de inchiriere – deci cu
functiune partial turistica;
amenajarea hotelurilor existente pentru trecerea lor intr-o categorie de clasificare
superioara;
amenajarea zonei centrale cu dotari de interes public centru multifunctional, sala
polivalenta cu acces, parcaje mobilier urban;
amenajarea unor terenuri de sport in jurul hotelurilor – tenis, volei, minigolf.

Zona nucleu vechi al statiunii:
• amenajarea cazinoului si muzeului la parter, in prelungirea parcului;
• restructurarea zonei de constructii existente (chioscuri, tonete) in jurul Garii conform RLU;
• reabilitarea/refacerea/restaurarea cladirilor de monument si reintegrarea in circuitul turistic;
• lucrari de consolidare, reparatii si modernizare a fondului construit existent pentru
reincadrarea in circuitul turistic;
• restaurarea si mentinerea fatadelor in cazul in care in urma expertizelor tehnice se constata
necesitatea demolarii unor cladiri de patrimoniu care sunt in faza avansata de degradare
• amenajarea traseelor pentru cura de teren;
• amenajarea grotelor din apropierea statiunii si a acceselor pana la ele pentru a fi accesibile
si atractive pentru turisti;
• dotarea cu utilitati necesare a campingului existent "7 Izvoare" in mod ecologic;
• pe Valea Cernei – lucrari de amenajare a unui nou camping in zona "7 Izvoare" langa
strandul termal existent;
• organizarea unei mici zone de vile pe malul lacului Herculane, in afara zonei de protectie
sanitara, cu latimea de 100m masurata de la nivelul minim de exploatare a lacului;
• organizarea unei zone de lotizari si camping cu motel la km 14 (limita cu judetul Gorj) –
localizare km 89+700 pe DN6A-7
• ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor integra in ansamblul stradal din care
fac parte.
Activitati industriale, de depozitare si constructii
Activitati de acest tip, care exista si deservesc activitatea turistica:
• fabrica de paine ramane unde este; suporta lucrari de modernizare tehnologica;
• baza de productie RECONS S.A. se va mari in zona statiei de epurare pentru a elibera
terenul din centru, pe care il ocupa;
• pentru unitati de mica productie, prin PUG se rezerva teren in lunca raului Belareca , unde
este necesar a se amenaja un drum de acces cu utilitati (apa – canal, telefon. etc.):
• industria hidroenergetica, reprezentata de sistemul hidroenergetic Cerna – Belareca pentru
productia de energie.
• este necesara restructurarea zonei Fabrica de Var si amenajarea unei zone comerciale
• este necesara mutarea statiei de betoane si de sortare pietris datorita poluarii aerului,
zgomotului si a poluarii peisagere

Servicii socio – culturale
crearea/reabilitarea infrastructurii de agrement: cinematograf, locuri de joaca pentru copii,
terenuri de sport, aquaparc;
- amenajarea traseelor pentru cura de teren, trasee turistice, ecvestre
valorificarea potentialului oferit de cadrul natural din zona, in special pentru actiuni de
generare a unui sat de vacanta pentru persoane cu posibilitati mai modeste si a unor tabere
scolare si/sau studentesti;
dezvoltarea infrastructurii sportive;
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Agricultura
Performanta in agricultura este din ce in ce mai scazuta si a devenit tot mai instabila. Acest lucru
este rezultatul unei structuri duale si „invechite” a exploatatiilor agricole, lipsei pietelor care sa
sprijine restructurarea si modernizarea sectorului agricol si a industriei alimentare, care nu si-a
incheiat procesul de restructurare si modernizare.
Padurile, prin functiile de protectie si socio-economice pe care le indeplinesc, constituie o avutie de
interes national, in beneficiul intregii societatii. In acest context, gestionarea corespunzatoare a
fondului forestier este o conditie esentiala pentru mentinerea si consolidarea calitatii habitatelor,
prin masuri eficiente de administrare, ingrijire si exploatare rationala.
Agricultura si silvicultura, ca subramuri ale sectorului primar, trebuie sa raspunda urmatoarelor
cerinte:
- producerea de materii prime alimentare si de alimente necesare aprovizionarii
populatiei;
- producerea de materii prime posibil a fi valorificate in mici unitati industriale;
- conservarea resurselor de sol, apa, flora si fauna, dar si a echilibrului ecosistemului
natural;
- sporirea si punerea in valoare a potentialului turistic prin conservarea patrimoniului
peisagistic;
- armonizarea functiilor sociale si culturale cu cea economica;
- incurajarea infiintarii de asociatii agricole de dimensiuni medii pentru a creste eficienta
activitatii agricole.
Agricultura se va desfasura in continuare in sistem individual fiind stimulata de cerere si oferta.
Revigorarea turismului in statiune va impulsiona si productia agricola, respectiv legume, fructe si
animale.
Ca lucrari de imbunatatiri funciare propuse mentionam regularizarea albiei raului Belareca. vis-a-vis
de gara, inainte de pod.
Suprafetele de teren agricol din intravilan sunt situate in lunca raului Cerna, cu teren fertil, bun
pentru gradinarit. Este pastrat in intravilan' ca teren rezervat pentru constructii de locuinte
individuale.

3.3.6 ORGANIZAREA CIRCULATIEI

3.3.6.1 Situatia existenta
Circulatia rutiera
Caracteristici ale tramei stradale existente
Circulatia majora se desfasoara de-a lungul a localitatii, strabatand-o dintr-un capat in altul, avand
doua benzi de circulatie pe sens si se incadreaza in categoria a III –a, ca strada de colectare. Din
aceasta artera se desprind strazi de deservire locale, de categoria a IV –a, cu o singura banda de
circulatie.
Pentru a decongestiona circulatia din oras, s-a modernizat drumul ocolitor DN 67D, cu 2 benzi,
care se desprinde de DN6 (E70) dupa gara Herculane, traversand raul Cerna imediat dupa
confluenta cu raul Belareca, pe un pod de beton. Acest drum ocolitor se intalneste cu cel ce
strabate statiunea mai sus de hotelul Roman, la uzina de apa, si se continua pe Valea Cernei
facand legatura cu judetul Mehedinti prin Baia de Arama si cu judetul Gorj. In acest fel se asigura
un trafic turistic lesnicios intre cele trei judete, pe tot timpul anului.
Legatura intre cele doua cai majore de circulatie se face in cartierul Pecinisca, printr-o strada de
doua benzi, care iese in DN67D – ce trece prin satul Pecinisca. A doua legatura se face prin
drumul pietruit ce se desprinde din str. Castanilor si ajunge in DN67D in spatele centrului vechi al
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statiunii.
Malul drept al Cernei este deservit de str. Zavoi, drum de categoria a III –a, cu doua benzi de
circulatie, ce porneste din piata Hercules, urmareste malul Cernei pe langa complexul Hercules,
strabate un mic cartier de case si vile si se uneste cu str. Trandafirilor la podul Vicol.
La nivelul anului 2010 lungimea strazilor orasenesti era de 30 km, iar lungimea strazilor
modernizate de 28 km.
Statiunea balneoclimaterica este deservita de o suma de alei turistice:
• alee turistica Baia Diana–Grota Haiducilor, S=150 mp
• alee turistica Parc Central–Hotel Hercules-Vila Livia-Platou Coronini, S=600 mp
• aleea turistica Parc Cental – Izvor Munk, S=1500 mp
• aleea turistica Parc Central-DN 67D-Crucea Alba-Varful Domogled-Cheile ProlazuluiFabrica de var, S=27 000 mp
• alee turistica Parc Central-Varful Ciorici-Grota cu aburi, S=7500 mp
• alee turistica Parc Central-Varful Ciorici-Varful Elisabeta-Poiana cu peri, S=9750 mp
• alee turistica Parc Central–str. Domogled-DN 67D-Crucea Alba-Izvorul Jelarau, S=7000
mp
• alee turistica Parc Central–Fabrica de var-Cheile Prolazului-valea Feregari, S=12000 mp
Pe cuprinsul statiunii sunt amplasate parcari auto in suprafata totala de 6.798 mp, dupa cum
urmeaza:
- parcari (fost teren de fotbal) – Strada Abatorului, S = 438 mp;
- parcare auto - Complex Afrodita, S= 364mp;
- parcare auto – Complex Minerva, S= 2476 mp;
- parcare auto – Complex Diana, S = 1100 mp;
- parcare auto – Complex Hercules, S = 260 mp;
- parcare 7 Izvoare Calde, S = 450 mp,;
- parcare Hotel Grota Haiducilor, S = 110 mp;
- parcare Hotel Cerna, S = 700 mp;
- parcare Piata 1 Mai, S = 600 mp;
- parcare Politie, S = 300 mp.
Aspecte critice.
- Pe tot parcursul strazilor circulatia majora sufera de strangulari suparatoare pe timpul verii
cand afluenta turistica este maxima, majoritatea strazilor fiind lipsite de parcarile necesare
(ex. strada Trandafirilor).
- Majoritatea strazilor au capacitatea de circulatie depasita (str. Zavoi, str. Izvorului, str.
Vicol, str. Castanilor, str. Trandafirilor)
-Majoritatea strazilor din oras au o stare necorespunzatoare a carosabilului; scurgerea apelor
este asigurata partial; trotuare deteriorate/lipsa/amenajari pentru persoane cu dizabilitati si
facilitîăți pietonale, lipsa/deteriorarea dotarilor edilitare, pante mari care trebuie corectate;
intersectii neamenajate corespunzator
- Strada Zavoi prezinta puncte unde vizibilitatea este deficitara; trebuie continuate lucrarile
de largire si modernizare pana la podul Vicol.
- Podul de acces in statiune, peste raul Belareca, in zona garii si podul Vicol de peste Cerna,
necesita lucrari de modernizare si consolidare, cu amenajarea intersectiilor cu DN6 (E70) si a
trotuarelor si parapet de protectie intre km 381+140 si parcarea existenta - km 381+320..
- Podurile peste Cerna din zona veche, 4 la numar, necesita lucrari de modernizare si
consolidare.
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- Lipsesc platformele de parcare si acostamentele, parcaje de tranzit in punctele de
belvedere, trotuare si piste de biciclete amenajate de-o parte si de alta a DN67D.
- DN 67D strabate intravilanul localitatii Baile Herculane, pe cca. 6,56 km ca strada
principala, pe un traseu sinuos, cu multe schimbari bruste de directie, unele chiar cu 180°,
avand latimi inferioare celei legale. Acest fapt produce incoveniente in desfasurarea
circulatiei urbane, reflectate in viteza si fluenta circulatiei, in consumul de carburant, riscul
de accidente si interferentele cu alte tipuri de circulatie urbana (transport in comun,
circulatia pietonala, aprovizionare etc.). Din aceste considerente se impune restrictionarea
vitezei pe toata lungimea, avand in vedere ca regandirea unui traseu alternativ, care sa
ocoleasca asezarea este greu de gasit sau intreprinderea demersurilor pentru preluarea
acestuia ca strada locală, pe teritoriul orasului.
- Sunt probleme din punct de vedere al accesului la toate intersectiile cu DN67D (Gara,
Primarie, Pecinisca, Hotelul Roman);
- Lipsa parcarilor / parcari necorespunzatoare la nivelul intregului oras;
- In cadastrul inregistrat la OCPI, parcarea de pe malul raului Cerna din zona Hotelului
Roman este prevazuta ca zona verde; in realitate este o parcare betonata.
- Lipsa pistelor de biciclisti si a facilitatilor pietonale
- Lipsa statiilor amenajate pentru oprirea mijloacelor de transport interurban in afara partii
carosabile a drumurilor nationaleElemente de trafic pe categorii de deplasari.
Deplasarile pentru munca se fac de-a lungul circulatiei majore, intre cartierul Pecinisca si cele
doua zone ale statiunii.
Transportul turistilor de la gara in statiune se face cu autobuze pe str. Trandafirilor, pana in Piata
Hercules. Autocarele au acces pe acest traseu, sau pe DN67D pentru hotel Roman si Valea Cernei.
Tranzitul turistic pentru Valea Cernei se face pe drumul ocolitor DN67D, cu autoturisme sau
autocare. Localnicii se deplaseaza spre locurile de odihna de pe Valea Cernei strabatand statiunea.
Transportul de marfa se face doar pentru a deservi dotarile balneo – turistice si se face doar pe
DN6A.
Transportul in comun se face pe traseul circulatiei majore care strabate statiunea, intre gara
Herculane si Piata Hercules, cu autobuze ale intreprinderii de transport local, S.C. LOCTRANS S.A.,
deservind atat statiunea cat si populatia. In teritoriul inconjurator transportul in comun este
asigurat de autobuze din localitati urbane din judetele Caras-Severin si Mehedinti.

Circulatia feroviara
Circulatia feroviara este asigurata de linia electrificata Bucuresti-Craiova-Orsova-CaransebesTimisoara prin statia de calatori Herculane. Aceasta se afla la intrarea in localitate, pe E70 si este
un monument de arhitectura, cand s-a dat in folosinta traseul de cale ferata Orsova — Timisoara.
Gara din Baile Herculane este considerata ca fiind cea mai frumoasa si plina de istorie gara CFR din
Romania. Edificiul a fost construit intre 1878 si 1886, in stil baroc, dupa planurile arhitectului A.D.
Serres in Baile Herculane. Cladirea garii a fost astfel conceputa incat sa reproduca cat mai exact
castelul de vanatoare din apropierea Vienei al imparatesei Maria Tereza.
Gara din Baile Herculane se afla pe Lista Monumentelor Istorice de marca din tara noastra. Corpul
central al Garii Baile Herculane, acoperit de o cupola cu tigle multicolore dispuse in figuri
geometrice, este decorat pe interior cu fresce reprezentand elemente din mitologia romana.
Decorul interior este completat de un orologiu, realizat de Paul Garnier, si de cateva corpuri de
iluminat frumos lucrate. Pe peron, alaturi de un interesant ceas de perete, tot marca Paul Garnier,
atrag atentia colonadele, acoperite de liane, dispuse paralel cu sinele, de care atarna ghivece cu
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flori. De-a lungul vremii pragul Garii din Herculane a fost trecut de personalitati de marca dintre
care ii amintim pe Franz Iosif, imparateasa Sissi, Alexandru I al Serbiei si Carol I al Romaniei.
Inainte de a deveni gara, constructia reprezenta casa de vanatoare a imparatului Franz Iosif al
Austriei (1830-1916). Cladirea impresioneaza ca obiectiv turistic printr-o maiestuoasa cupola,
sprijinita de doua coloane, ce se gaseste in corpul central al cladirii. Cupola este decorata cu picturi
ale unor personaje mitologice dintre care iese in evidenta legendarul erou Hercules.
Disfunctionalitati.
- Lipsa ecranelor de protectie fonica in zona Garii, de-a lungul infrastructurii feroviare

3.3.6.2 Situatie propusa
Organizarea circulatiei rutiere si a transporturilor
Este structurata de configuratia de teren a localitatii, fiind deservite principalele obiective.
Posibilitatile de dezvoltare sau modernizare sunt limititate datorita fondului construit existent.
Pentru o fluenta mai buna a circulatiei se recomanda devierea cat mai mult posibil a circulatiei pe
drumul ocolitor DN6A si amenajarea intersectiilor cu drumul european in zona garii.
In zona veche a statiunii se pastreaza transportul in comun si accesele de deservire, tranzitul fiind
complet eliminat pe drumul ocolitor. De la hotel Cerna pana la hotel Roman, tranzitul este
considerat pietonal.
Pentru parcarea masinilor este inca necesar a se amenaja platforme de parcare prin largirea
drumurilor oriunde este posibil, sau prin platforme posibil de amenajat pe DN6A.
Pentru cresterea fluentei si sigurantei circulatiei rutiere, in plansele PUG sunt prezentate punctele
de conflict si punctele unde sunt necesare intersectii si amenajari (refaceri de poduri, modernizeri
de intersectii).
Organizarea statiilor pentru transportul in comun si pentru parcaje – garaje.
- Pe cat posibil statiile destinate transportului in comun vor fi amenajate in alveole speciale,
la limita caii de rulare si paralela cu aceasta;
- In fiecare statie vor fi amenajate copertine, dotate cu mobilier urban si platforma de
imbarcare calatori;
- Unitatile economice, sediile de firme, sediile administratiei locale, unitatile comerciale etc.,
vor amenaja propriile parcari pe proprietate sau pe teren concesionat de la primarie;
- Unde este necesar administratia locala poate amenaja parcari sub/supraterane. Nu se va
incuraja amenajarea de parcari care sa duca la distrugerea spatiului verde.
Rezolvarea aspectelor conflictuale aparute din analiza situatiei existente (amenajarea unor
intersectii, dimensionarea tramei stradale, sensuri unice, semaforizari artere ocolitoare, etc.)
Principalul inconvenient privind transporturile la nivelul orasului Baile Herculane il reprezinta
tranversarea localitatii (in special satul Pecinisca) de catre DN 67D. Cu toate ca pana in prezent
circulatia pe acesta ruta nu a fost foarte intensa, trebuie luat in calcul fapul ca DN 67D reprezinta
principalul acces spre Baia de Arama zona geografica, cu potential turistic: Lacul Valea lui Iovan.
Alte inconveniente sunt legate de structura retelei stradale, dimensionate in conditii restrictive,
care nu mai corespund intrutotul circulatiei intense de astazi si din viitor.
In zona Garii (pe DN6/E70) se propune refacerea si latirea podului de la intersectia DN6/E70 cu
strada Trandafirilor (km 381+140 pe partea dreapta). Pentru o mai buna circulatie in zona, pentru
asigurarea sigurantei pietonilor, pe pod se propune sa se realizeze trotuare pietonale.
De asemenea, pentru sporirea sigurantei pietonilor se va propune realizarea unei treceri de pietoni
in fata garii, precum si trotuar pe partea dreapta tehnica a drumului cu parapet de protectie din
beton, pe partea dreapta tehnica a drumului, de la pod (intersectia cu strada Trandafirilor) pana la
pensiunea Select (km381+492 – pe partea dreapta).

Organizarea circulatiei pietonale
Se va avea in vedere realizarea de trotuare de-a lungul traseelor auto, in concordanta cu profilul
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strazii respective. Se vor completa plantatiile de aliniament de-a lungul drumurilor principale, cat si
a zonelor vezi de protectie a circulatiei.

Propuneri de amenajare, modernizare sau completare a cailor pietonale
-

-

Pentru circulatia pietonala se prevad trotuare si platforme pietonale in lungul arterelor de
circulatie existente, amplasate in functie de limitele de proprietate.
Traversarea arterelor de circulatie se va face numai prin locuri marcate si/sau semaforizate.
Pentru descurajarea trecerilor prin locuri nepermise pe cat posibil spatiile verzi dintre
trotuare si caile de rulare vor fi sadite garduri vii;
refacerea aleilor pietonale in zonele centrale si in parcul orasului.

Trasee si amenajari pentru biciclisti.
•
•
•
•
•

In zonele centrale si pe principalele strazi vor fi amenajate si marcate piste pentru circulatia
biciclistilor;
Amenajarea pistelor pentru biciclete se va face in lungul trotuarelor, unde latimea acestora
permite sau in lungul retelei carosabile;
Pistele de biciclete vor fi delimitate vizibil si marcate avand intrarile si iesirile semnalizate in
conformitate cu prevederile legale;
Unele strazi si alei care nu indeplinesc cerintele dimensionale pentru circulatia
autovehicolelor vor fi amenajate si destinate numai circulatiei cu bicicleta;
Unitatile economice, unitatilor de alimentatie publica si desfacere a produselor alimentare
vor avea amenajate in parcari rastele pentru biciclete.

Conditii speciale pentru persoanele cu nevoi speciale.
Potrivit Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
- Asigurarea si marcarea spatiilor de parcare de pe domeniul public pentru persoanele cu
dizabilitati, in primul rand in zonele comerciale si in preajma institutiilor administrative ale
orasulu;
- Adaptarea mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie, a statiilor si peroanelor de
acces pentru a putea fi utilizate de catre persoanele cu dizabilitati;
- Adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si drumurile publice conform prevederilor
legale, prin rampe de coborare de pe trotuare, inclusiv prin utilizarea marcajelor prin pavaj
tactil;
- Cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice,
mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport
feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si
drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi
adaptate conform prevederilor legale in domeniu, astfel incat sa permita accesul neingradit
al persoanelor cu dizabilitati.

3.3.7 EVOLUTIA POPULATIEI

3.3.7.1 Situatia existenta
La recensamantul din 2011 populatia orasului Baile Herculane numara 5008 persoane, din care
2372 barbati si 2636 femei.
Din punct de vedere etnic, la Recensamantul Populatiei din anul 2011, populatia de etnie romana
era majoritara, mai exact reprezenta 86,7 % din totalul populatie de 5008 persoane:
•
•
•
•
•

romani:
maghiari:
rromi:
germani:
sarbi:

4342 persoane, 86,7%
23 persoane, 0,46%
111 persoane, 2,21%
6 persoane, 0,12%
7 persoane, 0,14%
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3 persoane, 0,06%
21 persoane, 0,42%
495 persoane, 9,88%

Evolutia populatiei in ultimii ani arata la nivelul anului 2011, fata de anul 2000 se constata:
- o scadere a numarului de persoane de la 6222, la 6019 persoane in 2002, respectiv 5008 in
2011;
- o usoara tendinta de imbatranire
- o tendinta accentuata de plecari din localitate, atat cu domiciliul cat si cu resedinta.
Indicii de control ai populatiei pentru anul 2010:
 populatia totala
- 5956 persoane;
 nascuti
- 40 persoane,
 decedati
- 50 persoane;
Indicele de natalitate a scazut la 6,72 iar cel de mortalitate la 8,4. Se pastreaza indicatori
relativ mai buni fata de restul judetului privind gradul de imbatranire a populatiei.
Situatia fortei de munca pe piata muncii locale este destul de fluctuanta. Cele mai constante
domenii in ceea ce priveste forta de munca angajata sunt: agricultura, domeniul financiar
(activitati financiare, bancare si de asigurari), precum si domeniul sanatatii si asigurarilor sociale.
Domeniul agricol si cel financiar sunt relativ slab reprezentate, numarul maxim de angajati in
agricultura fiind de 48 la nivelul anului 2000 si 23 la nivelul anului 2010, iar in domeniul financiar
fiind angajate 31 de persoane la nivelul anului 2000 si 7 la nivelul anului 2010.
Situatia cea mai controversata o prezinta domeniul constructiilor unde personalul angajat s-a
dublat de la un an la altul in perioada 2000 – 2003, dupa care a urmat o scadere la fel de agresiva.
In ultimii trei ani acest sector a vut cea mai spectaculoasa ocupare a fortei de munca.
Se constata dezvoltarea sectorului serviciilor, acest lucru datorandu-se in principal aparitiei la nivel
de statiune a unor noi structuri de cazare si alimentatie care au fost nevoite sa angajeze personal
pe perioada nedeterminata sau determinata.
Aceasta crestere a numarului de salariati are un efect benefic in plan economic si social intrucat,
resursa umana fara nici o perspectiva de angajare (femei, tineri etc.) are sansa dezvoltarii unei
cariere in domeniul de turism.
Avand resurse balneare si climatice de o valoare deosebita si dispunand de o veche traditie, ce
vine din vremurile romane, in tratarea diferitelor maladii, o parte din ce in ce mai importanta a
locuitorilor orasului Baile Herculane si un numai, ar putea contribui in viitor la valorificarea durabila
a acestor resurse, precum si la sustinerea si dezvoltarea activitatii turistice.

3.3.7.2 Estimarea evolutiei populatiei
Are in vedere conditiile reale in care se desfasoara activitatea din Valea Cernei – turismul care
absoarbe forta de munca sezoniera functie de necesitati. Dat fiind profilul localitatii , de statiune
balneo – climaterica, se puncteaza urmatoarele:
• activitatile de baza care absorb forta de munca sunt cele din domeniul tertiar al serviciilor
nepoluante;
• prin prezenta documentatie se propune in intravilan rezerva de teren pentru amplasarea
unor mici unitati complementare turismului si de deservire a populatiei;
• nici in teritoriu, nici in localitate nu se dezvolta activitati din domeniul secundar – ind.
prelucratoare etc;
• lucrarile de executie la sistemul hidro – energetic Cerna – Belareca sunt finalizate si nu mai
necesita un nr. mare de angajati;
• populatia permanenta a localitatii este suficienta ca numar de persoane active (52%)
pentru a deservii localitatea in caz ca aceasta functioneaza la capacitatea maxima in sezon
de varf;
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PUG – ul in conditiile date prevede extinderea zonelor de locuinte individuale cu regim mic
de inaltime.
In concluzie se apreciaza ca populatia pentru localitatea Baile Herculane e bine sa se stabilizeze in
jurul cifrei de 6200 de persoane cu o usoara tendinta de crestere spre 6300 locuitori, pe masura ce
se invioreaza activitatea in domeniul balneo — turistic pentru a satisface necesarul de servicii
diversificate in viitor.
Luand in considerare datele de la capitolul Evolutia populatiei - demografie, in corelare cu datele
privind indicatorii de locuire se constata ca, la ora actuala, fondul construit nu ofera conditii
favorabile, fiind necesare masuri privind incurajarea construirii de locuinte. Astfel conform
indicatorilor prezentati de C.N.S. numarul de mediu de persoane care revine la o camera fiind de
1,08, iar suprafata locuibila fiind sub 17 mp/pers., ceea ce situeaza localitatea pe unul dintre cele
mai bune locuri in ierarhia localitatilor judetului.
Aceasta medie nu se datoreaza conditiilor bune de locuit ci faptului ca multe din spatiile de locuit
au ramas nefolosite. Numarul mediu de camere pe o locuinta este de 2,27 sub media de 2,2 a
judetului, datorata ponderii mari a constructiilor de locuinte cu camere de cazare, suprafata medie
locuibila pe o locuinta fiind de 38 mp.
Din punct de vedere al perioadei de constructie si al durabilitatii materialelor situatia se prezinta
mai bine, aprox. 85-90% din locuinte fiind realizate dupa anul 1960 si din materiale durabile. De
asemenea din punct de vedere al dotarilor aferente, fondul construit prezinta indicatori buni, cca
95 % dintre locuinte fiind racordate la un sistem de alimentare cu apa si la canalizarea menajera.
•

3.3.8 Disfunctionalitati la nivelul teritoriului si al localitatii
In urma analizelor, s-au constatat o serie de disfunctionalitati care urmeaza a fi rezolvate in
masura posibilitatilor prin propunerile de reglementari urbanistice, in cadrul reactualizarii P.U.G.
Baile Herculane:
Concluziile analizelor efectuate anterior sunt prezentate sintetic in cele ce urmeaza, urmand ca
analiza SWOT elaborata la cap. 2.13 sa se contituie in baza proiectarii viziunii de ansamblu asupra
orasului.
• Calitatea locuirii

Aspecte favorabile
▪ densitate a locuirii relativ echilibrată în ansamblul oraşului;
▪ volumul constructiilor este in crestere
▪ pondere redusă a locuirii precare;
▪ existenţa unor suprafeţe restructurabile în zona centrală, capabile să acomodeze
echilibrat locuire+servicii balneo-turistice;

un mixaj

Aspecte nefavorabile:
▪ tendinta de dezvoltare a condus la cresterea presiunilor investitionale asupra terenurilor aflate in
extravilan;
▪ au aparut dezvoltari (trupuri izolate) amplasate la distanta fata de zona centrala:
- de-a lungul vaii Cernei in vecinatatea DN67D
- in vecinatatea DN6 (E70) spre Toplet
- in vecinatatea DN6 (E70) zona Siminicea
- la intersectia DN6 cu DN67D in zona fosta haldina de gunoi / statia de epurare
▪ dezvoltări imobiliare necontrolate cu deficit de dotări şi infrastructură;
• fondul construit din nucleul vechi al statiunii necesita reparatii capitale, modernizare,
diferentierea gradului de confort pentru o viitoare punere in circuitul turistic a tuturor spatiilor de
cazare;
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▪ reorganizarea /reabilitarea fondului construit din punct de vedere spatial, functional si
arhitectural cu efecte negative asupra cadrului urban / necorespunzator din punct de vedere al
locuirii
▪ existenta unor constructii rezidentiale in zone cu restrictii urbanistice: zona siguranta a liniilor LEA
de inalta si medie tensiune (zona Siminicea); zona cu interdictie de construire de pe DN67D
(cartierul Pecinisca, sub cariera de calcar); in vecinatatea Statiei de Epurare a orasului; in zona
inundabila a raului Belareca (zona Siminicea/ zona Gara); zona de siguranta si protectie a
drumurilor nationale DN6 (E70) – zona comerciala Gara si DN67D – zona Pecinisca si calea ferata –
zona Gara
▪ in zona Pecinisca parcelele sunt sectionate, o parte dintre locuinte/gradini sunt amplasate in zona
de dezvoltare durabila a Parcului Domogled Valea Cernei
▪ lipsa amenajarilor aferente spatiilor publice si terenurilor de sport;
▪ zone de agrement (padure/parc) insuficient amenajate;
▪ evolutie demografica negativa.
•

Relaţii în teritoriu

Aspecte favorabile:
▪ potenţial turistic exceptional în oraş şi în împrejurimi: natural, istoric, turistic, cultural, balnear.
▪ elemente de infrastructură de importanţă regională si locala realizate sau în curs de realizare
(depozitul urban de deseuri neconform inchis, statia de transfer deseuri, extinderea infrastructurii
de apa/apa uzata in curs de realizare, podul peste raul Cerna, modernizare strazi, „drumul roman”,
vila Elisabeta, Cazinoul);

Aspecte nefavorabile:
▪ potential turistic insuficient valorificat
▪ lipsa unei preocupari colective de dezvoltare durabila locala si zonala;
▪ barierele naturale si functionale in dezvoltarea orasului (topografia localitatii, vecinatatea
drumurilor nationale / calea ferata, lacul de acumulare, raurile Cerna si Belareca, Parcul national
Domogled Valea Cernei, existenta unor terenuri supuse eroziunii;)
▪ lipsa rezervelor de teren pe teritoriul orasului pentru satisfacerea necesarului de dotări şi spaţii
verzi care conduce la dependenţa oraşului faţă de comuna Mehadia;
▪ exista terenuri libere in perimetrul intravilanului, cu posibilitati de valorificare constructiva, aflate
in proprietate privata
•

Resurse funciare ale dezvoltării. Extinderea zonei intravilan.

Aspecte favorabile:
▪ densitatea populaţiei este de 75-100 loc/kmp, iar pe valea Cernei scade sub 10 loc/kmp
▪ accesibilitatea terenurilor din vecinatatea DN6 (E70) si DN67D.
▪ prezenţa pe teritoriul administrativ al orasului a unor zone naturale de exceptie, a unui
patrimoniu arhitectural bogat si a unei traditii locale.
▪ creşterea cererii pentru terenuri;

Aspecte nefavorabile:
▪ restrictii urbanistice in ceea ce priveste utilizarea terenurilor
▪ evoluţie demografică negativa;
▪ concurenţa pe piaţa locaţiilor de investiţii reprezentată de comuna Mehadia;
▪ lipsa rezervelor de teren în domeniul public;
▪ accesibilitate dificilă a rezervelor de teren liber din intravilan (Pecinisca, versantul din spatele
ansamblurilor hoteliere Afrodita/Minerva);
▪ accesibilitate mai dificilă a unor posibile zone de extindere: Platoul Coronini / Platoul Siminicea
▪ existenţa terenurilor construite dar aflate intr-o stare de degradare avansata si neutilizate în
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intravilan (Fabrica de Var);
▪ turism necontrolat (in special in zona „7 Izvoare”)
•

Dezvoltare economică

Aspecte favorabile:
▪ statiune balneo – turistica de interes national si international.
▪ patrimoniu natural, istoric, turistic, cultural, balnear exceptional în oraş şi în împrejurimi,
parţial valorificat economic;
▪ existenta infrastructurii specifice de turism
▪ conectivitate si accesibilitate (directa si/sau indirecta) pe toate caile de transport
▪ retele comerciale si de servicii dezvoltate
▪ institutii financiar – bancare
▪ proiecte de infrastructura in curs de implementare

Aspecte nefavorabile:
▪ diversitate economica scazuta.
▪ valorificarea insuficienta a potentialului localitatii
▪ numar limitat de unitati de cazare si utilizarea ineficienta a acestora; grad de ocupare mic in
perioada de iarna (sub 20%); sezon turistic scurt;
▪ somaj tehnic pe o perioada de 5-6 luni datorita dezvoltarii economice unidirectionale bazata pe
turism.
▪ forta de munca insuficienta si slab platita; exista un decalaj intre nivelul de pregatire si piata
muncii.
▪ problema traficului: circulatia majora se desfasoara de-a lungul localitatii pe o strada colectoare
cu 2 benzi de circulatie, din care se desprind strazi locale cu o singura banda de circulatie, ceea ce
conduce la un trafic lent in intregul oras; existenta intersectiilor neamenajate corespunzator, unde
capacitatea de circulatie este depasita; se remarca inexistenta unui sistem de monitorizare a
traficului;
▪ cresterea numarului de mijloace de transport care amplifica gradul de ocupare a retelei stradale,
poluarea excesiva;
▪ conditiile de trafic nesigure pe drumurile nationale si europene aflate in jurul orasului din cauza
lipsei traseelor alternative pentru vehicule cu tractiune animala si agricole;
▪ lipsa locurilor de parcare amenajate in numar corespunzator;
▪ suprafete reduse de teren disponibile pentru noi investitii, implicand un pret relativ mare al celor
disponibile;
•

Protecţia mediului. Zone verzi.

Aspecte favorabile:
▪ amplasarea statiunii intr-un cadru natural exceptional cu un climat agreabil cu influente
mediteraneene; climat cu valoare terapeutica;
▪ existenta izvoarelor termo-minerale cu proprietati curative
▪ prezenta raurilor Cerna si Belareca in localitate; albiile acestora pot fi amenajate ca locuri de
promenada si spaţii verzi
▪ existenţa spaţiilor verzi – padure/parcuri
▪ nivel de poluare redus
▪ existenţa pe teritoriul administrativ al localitatii Parcului National Valea Cernei-Domogled,

Aspecte nefavorabile:
▪ exista zone cu risc natural unde este necesar a se lua masuri adecvate: fosta cariera de calcar
din zona Pecinisca, unde este interdictie de construire si sunt necesare masuri de stabilizare si
refacere ecologica a versantului; versantul instabil din care se desprind mase de roca - coasta
drumului DN 67D – dupa coada lacului Herculane; drum ocolitor de pe malul drept al lacului de
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acumulare Herculane pentru care s-au facut excavari si defrisari considerabile; lunca raurilor Cerna
si Belareca unde sunt necesare lucrari de regularizare si indiguire;
▪ poluarea factorilor de mediu (aer, apa, sol, subsol) generata de traficul rutier pe rutele intens
circulate;
▪ evolutie ascendenta a valorilor nivelului de zgomot si vibratii in special de-a lungul arterelor cu
circulatie intensa auto;
▪ lipsa zonelor de protectie sanitara a resurselor de apa potabila si termominerala;
▪ lipsa zonei de protectie din jurul cimitirelor;
▪ stare deficitară a spaţiilor verzi existente,
▪ prezenţa unor depozite ilegale de deşeuri din constructii si demolari
▪ regim juridic incert pentru unele spaţii verzi (Parcul Vicol)
▪ ocuparea spaţiilor verzi publice prin construcţii (Parcul Vicol, parcarea din zona Hotelului Roman)
Problemele sociale rezultate din perturbarile in ocuparea fortei de munca fata de resursele si
nevoile localitatii.
Disfunctionalitatea majora consta in profilul economic al statiunii Baile Herculane care este
preponderent acela de turism. Gradul de ocupare pe timp de iarna este foarte mic : 17-20%.
Hemoragia externa a fortei de munca ce a avut loc in ultimii ani, a avut ca efect scaderea drastica
a populatiei, incapabile sa se autosustina, degradarea si pierderea infrastructurii existente,
degradarea unora pana la distrugere (zona centru istoric).
In noile conditii, s-au restrans nivelul resurselor financiare, atat la nivelul administratiei
locale cat si a persoanelor fizice, vizibila in scaderea generala a nivelului de trai si a posibilitatilor
de modernizare si readaptare.
Cu toate ca zona detine un patrimoniu istoric si natural de exceptie, are un trecut in care
formele de turism si modalitatile de petrecere a timpului liber erau puternic valorizate, datorita
schimbarilor survenite in proprietate, instrainarea unor obiective si lipsa unor investitori cu forta
financiara corespunzatoare, toate au contribuit la deteriorarea si distrugerea infrastructurii
turistice, de tratament si de odihna a statiunii.
Aspecte de incompatibilitati dintre diferite zone functionale:
- Turism
- locuinte;
- Turism
- cimitir;
- Turism
- statie de betoane;
- Turism
- circulatie (parcari);
DN 67 D strabate intravilanul localitatii Baile Herculane, pe cca. 6,5 km ca strada principala, pe un
traseu sinuos, cu multe schimbari bruste de directie, unele chiar cu 1800, avand latimi inferioare
celei legale. Acest fapt produce incoveniente in desfasurarea circulatiei urbane, reflectate in viteza
si fluenta circulatiei, in consumul de carburant, riscul de accidente si interferentele cu alte tipuri de
circulatie urbana (transport in comun, circulatia pietonala, aprovizionare etc.). Din aceste
considerente se impune restrictionarea vitezei pe toata lungimea, avand in vedere ca regandirea
unui traseu alternativ, care sa ocoleasca asezarea este greu de gasit.
In zona Vicol este necesara reorganizarea zonei din centru Vicol – turismul nu trebuie sufocat
de alte functiuni:
•
Locuinta – circulatie – str. Trandafirilor, Zavoi, Castanilor – apar strangulari, nu se
pot amenaja locuri de parcare si exista strazi care trebuiesc pavate;
•
Locuinte – zona verde de pe malul Cernei – apar anexe gospodaresti pe mal;
•
Locuinte – cadru natural – respectiv versantii cu panta mare pe str. Trandafirilor si
Zavoiului unde s-a sapat in teren si s-au facut ziduri de sprijin mai inalte decat constructiile –
sunt de evitat astfel de amplasamente;
•
Locuinte – zona de gospodarie comunala – se impune respectarea zonificarii
functionale;
•
Locuinte – locuinte – exista mici zone de locuit ce au aparut in "coastele" zonei
turistice vechi – str. Domogled si Liliacului, pe terenuri greu accesibile, fara drum de
acces, fara un plan de organizare, cu densitati mari. Apare stanjenirea reciproca date fiind
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conditiile de construibilitate;
Locuinte – lucrari edilitare – respectiv linii aeriene de medie tensiune care traverseaza
zone solicitate pentru constructii si care impun culoare cu restrictie de construire (zonele din
lunca Cernei, lunca Belareca).
Probleme privind starea fondului construit existent
• fondul construit din nucleul vechi al statiunii necesita reparatii capitale, modernizare,
diferentierea gradului de confort pentru o viitoare punere in circuitul turistic a tuturor spatiilor
de cazare;
• incapacitatea administratiei locale, in lipsa unui sprijin consistent din partea ministerului culturii,
de a sustine si reabilita un important fond de cladiri, (locuinte, pavilioanne, administrative,
culturale, sociale etc.), inscrise in listele de patrimoniu national;
• fondul construit de locuinte din zona Vicol – din jurul cimitirului vechi – necesita asanare
si reorganizare pentru a deveni zona de vile turistice;
• fondul construit din str. Trandafirilor si Zavoi – se vor revizui toate posibilitatile de acces,
parcari aferente zonei de locuinte individuale.
Nivelul de poluare constatat in unele zone – propuneri de remediere
• folosirea combustibilului lichid in centrale individuale pentru incalzire - se poate remedia
prin folosirea altui combustibil mai putin poluant cum ar fi gazul natural;
• circulatie auto intensa in sezonul de vara – se poate devia o parte a acesteia pe drumul
ocolitor DN 67D;
• statie de betoane si de sortare pietris – necesita mutarea amplasamentului;
• molozul si deseurile ce provin din diverse lucrari de constructii si se arunca pe malul Cernei
– se pot depozita intr-un loc anume amenajat;
• camparea turistilor de-a lungul drumului DN 67D in zona "7 Izvoare" – sunt necesare
amenajari de spatii de campare si interzicerea camparii si comertului pe drumul national.
Disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor dotari si echipamente
publice - Decaderea economica a orasului a dus la disparitia unor institutii de cultura, precum
cinematograful, iar internetul a luat locul cartilor mai ales in randul tinerilor. Pretul cartilor in
comparatie cu nivelul veniturilor a dus si el la scaderea interesului pentru lectura in cazul
persoanelor varstnice, motiv pentru care si librariile au disparut treptat.
Necesar de dotari de agrement pentru statiune:
• amenajare si dotare cazinou;
• amenajare terenuri de sport in jurul hotelurilor;
• dotarea stadionului cu sala de forta, vestiare si gradene;
• amenajarea traseelor de cura de aer;
• amenajarea zonelor verzi din intravilan;
• amenajarea traseelor turistice in teritoriu;
Necesar de dotari complementare pt. zonele de locuit:
extindere spatii scolare : sala de sport, teren de sport, spatii verzi;
• amenajari de gradinite;
• amenajari spatii comerciale;
• amenajare piata agro-alimentara in zona Pecinisca – Acvaterm.
Necesar de dotari pentru sanatate
- infrastructura de sanatate deficitara: construirea unui spital si dotarea acestuia
- reabilitarea si dotarea unitatilor medicale existente
Necesar de dotari pentru educatie
- infrastructura invechita si insuficienta: reabilitarea si extinderea spatiilor scolare si
dotarea corespunzatoare
- construirea de gradinite
Aspecte critice privind organizarea circulatiei si transportului in comun – sunt necesare
lucrari de:
• refacerea si modernizarea unor strazi ce prezinta deficiente, degradari;
•
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extinderea si echiparea strazilor principale si secundare;
reabilitarea/refacerea podurilor de peste Cerna;
amenajarea intersectiei dintre strada Trandafirilor cu DN6 (E70) - podul peste
confluenta raurilor Belareca si Cerna, in zona gara CFR; amenajarea trotuarelor.
• acoperirea tuturor statiilor de autobuz;
• rezolvarea parcarii in centrul Vicol intr-un plan de amenajare al zonei (PUZ), actuala
platforma de parcare cu tonete si garaje deranjeaza celelalte functiuni;
• exista puncte de strangulare si lipsa de vizibilitate pe str. Zavoi care trebuie
rezolvate prin reconsiderarea profilului strazii;
• locuri de parcare in zonele de locuinte individuale ce se impun in caz de autorizare de
constructii noi sau refaceri, extinderi;
• amenajarea platformelor de parcare si a acostamentelor, piste de biciclete pe DN67D;
• reabilitarea trotuarelor cu borduri conforme circulatiei persoanelor cu dizabilitati;
• realizarea de santuri si podete pentru scurgerea apelor pe strazile principale si
secundare.
Aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu necesitatile
populatiei
• amenajarea unui cimitir nou;
• amenajarea zonei garii – ca poarta de intrare in statiune conform (se va intocmi o
documentatie – PUZ);
• amenajarea malurilor Cernei ca zona de agrement/spatii verzi;
• este necesara modernizarea/extinderea infrastructurii de apa/apa uzata, instituirea
zonelor de protectie a resurselor de apa/apa termominerala, pozarea in subteran a
liniilor LEA de medie si inalta tensiune, racordarea orasului la retelelele de gaze
naturale.
•
•
•

72

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

3.3.9 Prioritati la nivelul teritoriului si al localitatii
Domeniu

Disfunctionalitati

Prioritati

Majoritatea strazilor din oras au o stare
necorespunzatoare
a
carosabilului;
scurgerea apelor este asigurata partial;
trotuare
deteriorate/lipsa/amenajari
pentru persoane cu dizabilitati si facilitîăți
pietonale,
lipsa/deterioarea
dotarilor
edilitare;
intersectii
neamenajate
corespunzator

- Reabilitarea si modernizarea strazilor ce prezinta
deficiente, degradari, amenajarea de rigole si podete
simple unde este necesar, pentru scoaterea apelor
pluviale de pe suprafata acestora
- Pavarea, extinderea si echiparea strazilor principale si
secundare:
realizarea
de
santuri
si
podete/trotuare/facilitati pietonale;
- Amenajarea / reabilitarea trotuarelor
existente cu
borduri conforme circulatiei persoanelor cu dizabilitati;
- Amenajarea intersectiilor
cu DN67D
(Gara, Primarie,
-Reconsiderarea
profilului strazilor
și revizuirea
tuturor

Majoritatea strazilor au capacitatea de
circulatie depasita si suferă strangulări
mai ales vara, in perioada de afluență
turistică maximă (str. Zavoi, str.
Izvorului, str. Vicol, str. Castanilor, str.
Trandafirilor).

Strada Zavoi prezinta puncte
vizibilitatea este deficitara;

Circulatie

posibilitatilor de acces și parcari aferente zonei de locuinte
individuale.
-Devierea circulatiei pe drumul ocolitor DN 67D;
-Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje
supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public.

unde

Reconsiderarea profilului strazii Zavoi pentru rezolvarea
lipsei de vizibilitate si a punctelor de strangulare; trebuie
continuate lucrarile de largire si modernizare pana la
podul Vicol; se vor revizui toate posibilitatile de acces,
parcari aferente zonei de locuinte individuale

Strada Trandafirilor: circulatie strangulata
datorita lipsei parcarilor

-Reabilitarea str. Trandafirilor
-Se vor revizui toate posibilitatile de acces, parcari
aferente zonei de locuinte individuale

Lipsa trotuarelor / pistelor de biciclete
amenajate de o parte si de alta a DN 67D

Amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in lungul DN
67D pana la iesirea din teritoriul administrativ

Lipsa parcajelor de tranzit in punctele de
belvedere de pe drumul national DN 67D

Realizarea unor spatii de parcare in punctele de belvedere
dotate cu mobilier si cosuri menajere.

Piste de biciclete

In zonele centrale si pe principalele strazi vor fi amenajate
si marcate piste pentru circulatia biciclistilor.

Lipsa parcajelor in interiorul localitatii,
generand aparitia de garaje improvizate
pe spatiul public

-Amenajarea unor zone de parcare distribuite uniform pe
suprafata localitatii, care sa asigure nevoile localnicilor si
vizitatorilor/turistilor
-Rezolvarea parcarii in centrul Vicol intr-un plan de
amenajare al zonei (PUZ).
-Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje
supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public

Probleme de accesibilitate la toate
intersectiile cu DN67D (Gara, Primarie,
Pecinisca, Hotelul Roman);

Amenajarea intersectiilor cu DN 67D.

Lipsa statiilor amenajate pentru oprirea
mijloacelor de transport interurban in
afara partii carosabile a drumurilor
nationale

Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier urban si
acoperirea tuturor statiilor de autobuz
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Podul de acces in statiune, peste raul
Belareca, in zona garii si podul Vicol de
peste Cerna, necesita lucrari de
modernizare
si
consolidare,
cu
amenajarea intersectiilor.

Amenajarea intersectiei dintre strada Trandafirilor cu DN6
(E70) - podul peste confluenta raurilor Belareca si Cerna,
in zona gara CFR; amenajarea trotuarelor:
realizarea unei treceri de pietoni in fata garii, precum si
trotuar pe partea dreapta tehnica a drumului cu parapet
de protectie din beton, pe partea dreapta tehnica a
drumului, de la pod (intersectia cu strada Trandafirilor)
pana la pensiunea Select (km 381+492 – pe partea
dreapta).

Podurile peste Cerna din zona veche,
patru la numar, necesita lucrari de
modernizare si consolidare
- Lipsa ecranelor de protectie fonica in
zona Garii, de-a lungul infrastructurii
feroviare
Zone de protectie /siguranta cai ferate

Reabilitarea/refacerea podurilor de peste Cerna;

Zone de protectie /siguranta drumuri
nationale/E70

Cladiri si alte obiective de patrimoniu
puternic degradate si devalizate dupa
privatizare

Fond
construit si
utilizarea
terenurilor

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Situatia incerta a unor cladiri vechi, cu
valoare istorica, culturala si patrimoniala
care necesita restaurare si reutilizare

Decaderea urbana a zonei centrale
datorita
aparitiei
unor
spatii
comerciale/de servicii neconforme, in
dezacord cu arhitectura locala si a
neclarificarii situatiei proprietatii unor
spatii de interes din zona centrala supuse
degradarilor / aflate in conservare (Parcul
Vicol, cladirile de monument, parcarile
hotelurilor Afrodita si Minerva etc);
Degradarea accelerata a unui important

Executarea unor lucrari de instalare de ecrane fonice
pentru diminuarea zgomotului in zona Garii, de-a lungul
infrastructurii feroviar.
-respectarea zonelor de protectie/sigurata a retelei de cai
ferate conform prevederilor RLU,
-solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente
-respectarea zonelor de protectie/siguranta a drumurilor
nationale/E70 conform prevederilor RLU,
-solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente
- Continuarea procesului de valorificare al acestui fond,
catre investitori interesati locali sau din alta parte, care sa
asigure refacerea si reutilizarea acestora.
- Refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea
normelor in vigoare si repunerea acestora in circuitul
turistic.
- Demolarea unor cladiri de patrimoniu care sunt in faza
avansata de degradare cu obligativitatea de
restaurare si mentinere a fatadelor; va fi privita ca o
masura exceptionala, de protejare a cetatenilor, dar
pentru care trebuie sa se asume responsabilitatea
neimplicarii si lipsei de masuri.
- Identificarea vinovatilor pentru distrugerea obiectivelor
de patrimoniu si obligarea la reabilitarea/reconstructia
acestora.
- Includerea cladirilor publice, vechi in cadrul unor
proiecte de intres local, pentru refacerea si consolidare;
- Conservarea caselor vechi, traditionale aflate in
proprietate privata si valorificarea lor urbanistica si
turistica.
- Fondul construit de locuinte din zona Vicol – din jurul
cimitirului vechi – necesita asanare si reorganizare pentru
a deveni zona de vile turistice;
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte.
- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea
acestuia (cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale
etc.).

-

Reevaluarea

importantei

fondului

vechi

construit,
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tezaur arhitectural local.
In zona Garii sunt amplasate constructii
provizorii (chioscuri, tonete) cu volumetrii
si fatade care altereaza cadrul urban al
cladirii care este monument istoric;

Fronturi incomplete de case
Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului,
cu
posibilitati
de
valorificare constructiva
Tendinte de modernizare a cladirilor cu
materiale de finisaj straine de traditia
locala (plastic, tamplarie PVC)
Existenta constructiilor rezidentiale si
comerciale in zona de siguranta/protectie
a retelelor tehnico-edilitare (zona de
siguranta a liniilor LEA, statia de epurare)
in zona inundabila a raului Belareca
Cerna si in zona cu interdictie de
construire
Existenta unor constructii rezidentiale in
zona de siguranta/protectie a drumurilor
nationale DN6/E70 (Gara) si DN67D
(Pecinisca), calea ferata – zona Gara.
Inexistenţa unei infrastructuri dedicate
dezvoltării sectorului IMM, acestea
ocupând în principal locaţii improprii,
rezultate în general din conversia
locuinţelor sau amplasarea in constructii
improprii, cu volumetrii si fatade care
altereaza cadrul urban
Amplasarea
spatiului
destinat
ISU/Pompieri in centrul orasului
Lipsa rezervelor de suprafete in domeniul
public pentru servicii şi dotări publice
Cresterea presiunilor investitionale asupra
terenurilor aflate in extravilan, cu efecte
negative asupra dezvoltarii urbanistice
durabile si fragmentarii mediului natural;
Lipsa unei strategii corente privind
exploatarea si valorificarea potentialului
turistic;
Dezvoltări imobiliare necontrolate cu
deficit de dotări şi infrastructură DN67D, lunca Belareca, Siminicea,
Pecinisca,
Reorganizarea/reabilitarea
fondului

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea acestuia
(cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale etc.).
-respectarea zonelor de protectie/sigurata a retelei de cai
ferate / drumuri nationale conform prevederilor RLU,
-respectarea zonelor de protectie a monumentelor
conform prevederilor RLU
Respectarea normelor in vigoare si a prevederilor RLU cu
privire la fatade/volumetrii
-Solicitarea si respectarea avizelor forurilor
competente – SNCFR si DRDP conform RLU
Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte.
- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor
conform prevederilor RLU
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte
- Utilizarea materialelor si tehnicilor traditionale pentru
constructia sau reconstructia cladirilor (pastrarea
elementelor arhitecturale si urbanistice traditionale in
special la aliniament)
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor in
lunca Belareca si Cerna conform prevederilor RLU
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva caderilor de
stanci – zona Pecinisca, DN67D după coada lacului
- Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA in
subteran (zona Siminicea) conform prevederilor RLU

Aplicarea legislatiei in vigoare si a prevederilor RLU

Aplicarea legislatiei in vigoare si a prevederilor RLU

Relocarea spatiului destinat ISU/Pompieri din centrul
orasului si transformarea acestuia intr-o zona comerciala
Achizitionarea de terenuri.
Extinderea intravilanului.
- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor
conform prevederilor RLU

Elaborarea unei strategii de dezvoltare a turismului pentru
orasul Baăile Herculane
Aplicarea prevederilor legale si a RLU in ceea ce priveste
zonele de siguranta si zonele cu interdictie de construire.

-

Reevaluarea

importantei

fondului

vechi

construit,
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construit din punct de vedere spatial,
functional si arhitectural cu efecte
negative asupra cadrului urban (zona
centrala, zona garii)

consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea
acestuia (cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale
etc.).
-Restaurarea/reabilitarea
constructiilor
conform
prevederilor RLU

Lipsa (zona de blocuri)/ numar relativ mic
de spatii de joaca pentru copii in
localitae.
Lipsa unui centru comercial mare

Crearea de noi spatii de
modernizarea celor existente.

Existenta unei suprafate de intravilan in
zona de dezvoltare durabila a Parcului
National Domogled-Valea Cernei
Trasarea limitelor Siturilor Natura 2000
peste intravilanul existent la acea data al
localitatii Baile Herculane, ceea ce
genereaza permanent probleme de
locuire si dezvoltare a orasului.
Vegetatie spontana lipsita de valoare,
crescuta necontrolat in unele zone din
intravilan

Spatii
plantate,
agrement,
perdele de
protectie

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Zonele de agrement pe DN 67D, turism
necontrolat

Zone de agrement

joacă

pentru

copii

și

Transformarea fostei fabrici de var intr-o zona comerciala
datorita avantajelor amplasamentului: accesibilitate,
parcaje etc
14,933% din intravilanul localitatii Baile Herculane se afla
in PNDV-C, zona de dezvoltare durabila
Clarificarea acestei situatii cu autoritatile competente si
revizuirea limitelor siturilor Natura 2000.

- Curatarea zonelor de tufarisuri si speciile nevaloroase,
crescute haotic si inlocuirea acestora cu pajisti naturale
si/sau specii ornamentale valoroase din flora locala.
- Realizarea unui cadastru verde si plantarea unor specii
autohtone mai indicate acestui mediu.
- Curatarea spatiilor verzi din unitatile aflate in gestiunea
primariei, nivelarea si intretinerea gazonului.
- Obligarea agentilor economici care detin spatii aflate in
aceeasi situatie sa le igienizeze si sa le amenajeze.
- Plantarea acestora cu specii valoroase autohtone : teiul,
pinul negru, castanul etc.
- Amenajarea unor spatii de picnic si spatii de campare
dotate cu mobilierul aferent (loc de gratar, sursa de spa,
foisoare cu mese si bancute pentru servirea mesei, WC–
uri ecologic, cosuri pentru gunoiul menajer etc.).
- Amenajarea pe baza de PUZ/PUD a unui debarcader in
zona de extindere a intravilanului – DN67D si dotarea cu
barci cu vasle. Este interzisa utilizarea ambarcatiunilor cu
motor.
- Amenajarea integrata, la nivelul intregului oras a
gradinilor/parcurilor, alei pietonale, plantatii de aliniament,
amenajarea malurilor raului Cerna si dotarea cu bancute si
cosuri de gunoi;
- Amenajarea spatiilor publice si terenurilor de sport;
- Amenajare tabara scolara/studenteasca;
- Amenajare cinematograf
- Amenajare spatiilor de joaca pentru copii
- Amenajarea de zone pentru practicarea pescuitului
sportiv
- Amenajare Aquaparc
- Amenajarea unui spatiu pentru festivitati in aer liber
(rugi, serbari, festivaluri, concerte)
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Aer
Poluarea aerului datorita:
• folosirii combustibilului lichid/solid
in centrale individuale pentru
incalzire
• circulatiei auto intensa in sezonul
de vara
• capacitate depasita a arterelor de
circulatie
• statia de betoane si sortare agregate
in zona turistică
Apa
-Zone de protectie /siguranta ape
-Risc de inundatii ale raurilor Cerna si
Belereca in timpul ploilor abundente.
-Deversari de ape uzate in raul Cerna
-Poluarea cu deseuri municipale si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei;
- Molozul si deseurile ce provin din
diverse lucrari de constructii si se arunca
pe malul Cernei

Probleme
de mediu

Sol/Utilizarea terenurilor
- Existenta unor terenuri supuse eroziunii;
- Poluarea factorului de mediu sol,
generata de traficul rutier pe rutele intens
circulate
- Abandonarea deseurilor municipale si a
deseurilor din constructii si demolari, in
special pe Valea Cernei;
- Prezenta pe teritoriul administrativ a
unei haldine de gunoi recent ecologizata
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;
- Pierderea completa a controlului public
asupra unor vaste teritorii urbane in care
restructurarea este imperios necesara.
- Suprafete reduse de teren disponibile
pentru noi investitii, implicand un pret
relativ mare al celor disponibile;
-Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului, cu posibilitati de valorificare
constructiva;

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Intreprinderea demersurilor pentru introducerea retelei de
alimentare cu gaze naturale pentru incalzirea orasului si
prepararea hranei si in alimentatia publica
- Devierea circulatiei pe drumul ocolitor DN 67D;
- Identificarea unor terenuri in domeniul public pentru
amenajarea de parcari in afara localitatii si organizarea
transportului in comun.
- Refacerea si modernizarea strazilor ce prezinta
deficiente, degradari, extinderea si echiparea acestora,
amenajarea intersectiilor.
- Dezafectarea statiei de betoane si sortare agregate si
mutarea amplasamentului;
-Respectarea zonelor de protectie/sigurata conform
prevederilor RLU,
-Solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente-Decolmatarea
si
largirea
albiilor,
ecologizare,
consolidarea malurilor si indiguiri in cazul cursurilor de apa
Cerna si Belareca, dar si a altor torenti de versant de pe
teritoriul localitatii, corelate cu investitiile ABA Banat.
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor in
zona Siminicea si fosta haldina de gunoi
-Pentru finalizarea lucrarilor hidroenergetice din sistemul
Cerna – Belareca sunt necesare lucrari de suprafata:
•
Aparare mal drept;
•
Refacerea ecologica a malurilor lacului;
•
Finalizarea lucrarilor la drumul de contur al
lacului;
•
Consolidarea versantilor la DN 67D.
- Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare
conform prevederilor Master Planului pentru apă-apă
uzata al judetului Caraș-Severin
-Managementul deseurilor. Identificarea unor terenuri in
domeniul public pentru depozitarea controlata a deseurilor
din constructii si demolari

- Stoparea inaintarii si extinderii alunecarilor de stanci prin
realizarea unor ziduri de sprijin si contraforturi;
- Insamantarea cu specii cu talie mica si medie, care sa
compactizeze covorul vegetal ierbos si sa reduca
eroziunea in suprafata si eroziunea liniara;
- Decongestionarea traficului din localitate prin realizarea
unei rute ocolitoare si identificarea unor terenuri pentru
realizarea de parcaje in afara orașului corelat cu
dezvoltarea sistemului de transport public;
- Amenajarea si extinderea zonei de campare pe Valea
Cernei, cu dotari ecologice.
- Continuarea procesului de valorificare al fondului
existent catre investitori interesati locali sau din alta parte,
care sa asigure refacerea si reutilizarea acestora.
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte.
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- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor
conform prevederilor RLU

Geologie
Riscul alunecarilor de teren/caderi de
pietre in zona decopertata din preajma
fostei cariere de piatra Pecinișca, pe
cursul superior al raului Cerna, versantul
instabil din care se desprind mase de
roca, coasta drumului DN 67D – dupa
coada lacului Herculane; drum ocolitor de
pe malul drept al lacului de acumulare
Herculane

Zgomot si vibratii
Poluarea fonica - Lipsa ecranelor de
protectie fonica in zona Garii, de-a lungul
infrastructurii feroviare.

- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea acestuia
(cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale etc.).
-Solutiile propuse pentru constructiile viitoare vor fi tratate
pentru fiecare caz in parte in relatie cu terenul de fundare,
in cadrul unui PUZ sau PUD, pe baza unor studii de caz,
dupa situatie. Lucrarile de sistematizare vor urmari
•
evitarea defrisarilor pe versanti
•
asigurarea unei judicioase colectari si scurgeri ale
apelor de suprafata, sisteme adecvate de drenaj
•
plantarea pe marginea drumurilor a unor specii
de arbori precum salcam, gorun, salcie frasin, catina,
anin.
-Pentru stoparea proceselor erozionale de suprafate, se
recomanda lucrari de impadurire cu specii de arbori cu
frunze cazatoare. care au radacini adanci si o pronuntata
evaporatie
Masuri adecvate de stabilizare si consolidare a versantilor,
cat si refacerea ecologica a cadrului natural, pentru
stoparea/ameliorarea fenomenelor de degradare
(versantul de sub fosta cariera de calcar, versantul instabil
din coasta drumului DN67D – dupa coada lacului de
acumulare Herculane si drumul ocolitor de pe malul drept
al lacului de acumulare Herculane)
-Respectarea interdictiiilor de construire pe versantii
vulnerabili la alunecari de stanci si torentialitate
- Colectarea eficienta a apelor de suprafata prin lucrari
agrotehnice si hidrotehnice; realizarea de lucrari
hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare)
pentru imbunatatirea drenajului natural al substratului;
- Fixarea alunecarilor prin infiintarea unor plantatii
pomicole noi si extinderea celor vechi, sau impaduriri
pentru stoparea fenomenelor de degradare si refacerea
ecologica a mediului natural;
- Interceptarea izvoarelor de coasta prin lucrari de captare
(puturi, tubulaturi orizontale), canalizarea la baza
versantilor;
- Eliminarea excesului de apa, acolo unde este posibil, prin
plantarea unei vegetatii forestiere sau ierboase care prin
consum si evapotranspiratie sa elimine supraumezeala;
Executarea unor lucrari de instalare de ecrane fonice
pentru diminuarea zgomotului.

Evolutie ascendenta a valorilor nivelului
de zgomot si vibratii in special de-a
lungul arterelor cu circulatie intensa auto;

Restrictionarea vitezei pe toata lungimea DN 67D care
strabate intravilanul localitatii Baile Herculane pe cca. 6,5
km ca strada principala si utilizarea acesteia ca traseu
ocolitor, alternativ, avand in vedere ca nu exista conditii
fizice pentru creerea altui drum care sa ocoleasca
asezarea.

Zgomot, polarea aerului si poluare
peisagera datorita statiei de betoane si
de sortare pietris

Mutarea amplasamentului statiei de betoane si de sortare
pietris.
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Managementul deseurilor
-Poluarea cu deseuri menajere si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei.
-Depozitarea ilegala a deseurilor din
constructii si demolari.

-Adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de
transfer catre CMID Lupac;
-Modernizarea
si
completarea
colectare/transport a deseurilor;

infrastructurii

de

- Colectarea selectiva a deseurilor municipale
-Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea traseelor
turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice, de pe teritoriul
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de apa de
adancime.
-Identificarea unui teren in domeniul public pentru
depozitarea controlata a deseurilor din constructii si
demolari sau incheierea unui contract de servicii cu
operatorul CMID.
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Populatia/sanatatea umana
Vechimea mare si necesitatea extinderii
retelei de alimentare cu apa/apa uzata
existenta
- Numar relativ mic de spatii de joaca
pentru copii in zona de blocuri;

- Extinderea si reabilitarea retelei de aductiune si
alimentare cu apa potabila; realizarea si modernizarea
sistemelor de captare a apei potabile/izvoarelor
termominerale, a statiei de tratare, a statiei de pompare si
a rezervoarelor; Instituirea zonei de potectie sanitara si
perimetrul de protectie in jurul lucrarilor de captare,
constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa
potabila - lacul Herculane, statia de tratare a apei,
rezervoare ingropate, izvoarele minerale, statia de
epurare.

- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;

- Extinderea si reabilitarea retelei de
modernizarea statiei de epurare a orasului.

- Lipsa zonelor de protectie sanitara de-a
lungul cursurilor de apa;

-Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA in
subteran conform prevederilor RLU (prioritar in zona
Siminicea).

- Lipsa zonei de protectie din jurul
cimitirelor;
- Existenta constructiilor rezidentiale in
zona de protectie LEA de inalta si medie
tensiune, în zona inundabila a raului
Belareca si in zona cu interdictie de
construire de sub cariera de piatra;

canalizare;

- racordarea localitatii Baile Herculane la magistrala de
gaz Caransebes – Orsova.
- Amenajarea si dotarea statiunii pentru intrarea in circuitul
statiunilor balneo-climaterice internationale
- Amenajarea unor zone de parcare distribuite uniform pe
suprafata localitatii, care sa asigure nevoile localnicilor si
vizitatorilor/turistilor;
- Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport, instalarea
zonelor de protectie sanitara;

Biodiversitate . Mediul natural
Trasarea limitelor Siturilor Natura 2000
peste intravilanul existent la acea data al
localitatii Baile Herculane, ceea ce
genereaza permanent probleme de
locuire si dezvoltare a orasului.
- Poluarea cu deseuri menajere si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei.

Clarificarea acestei situatii cu autoritatile competente si
revizuirea limitelor siturilor Natura 2000.

Patrimoniul cultural si arheologic

- Reabilitarea/refacerea/restaurarea cladirilor distruse si
valorificarea lor feconomica.

- Deteriorarea si distrugerea infrastructurii
turistice, de tratament si de odihna a
statiunii cu valoare de patromoiu
arheologic;
- Degradare accentuata a unor imobile
incluse pe lista de patrimoniou in urma
procesului de privatizare;
- Lipsa semnalarii zonelor si obiectivelor
unde exista situri arheologice sau
istorice;
- Lipsa unui cadastru local cu toate
cladirile cu valoare istorica aflate pe
teritoriul administrativ, a celor foarte vechi
si/sau
legate
de
existenta
unor
personalitati locale in vederea conservarii
acestora si valorificarii lor turistice;
-Situatia incerta a unor cladiri vechi, cu

- Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea traseelor
turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice, de pe teritoriul
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de apa de
adancime.
-Amenajarea grotelor din apropierea statiunii si a
acceselor
- Amenajarea traseelor de cura, a traseelor turistice,
marcare si informare, mobilarea cu mobilier urban; trasee
ecvestre
- Respectarea prevederilor Planului de Management al
Parcului National Domogled Valea Cernei

Valorificarea turistica a patrimoniului antropic detinut prin:
- Semnalarea acestora, prin panouri de informare
turistica,
- Prezentarea unor informatii sumare despre aceste situri
- Educarea cetatenilor in scopul aprecierii valorilor de
patrimoniu local si de pe teritoriul localitatii, a importantei
puneri lor in circuitul stiintific.
- Inventarierea descoperirilor efectuate pe teritoriul
localitatii si valorificarea acestora in cadrul muzeului local.
- Implicarea mai decisa a administratiei locale in
gestionarea patrimoniului arheologic si istoric local.
- Actiuni de informare a proprietarilor asupra valorii
acestora si a legislatiei de protectie a patrimoniului;
-

Sprijinirea

proprietarilor

in

reabilitarea

si/sau
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valoare istorica, culturala si patrimoniala
care necesita restaurare si reutilizare
- Incapacitatea administratiei locale, in
lipsa unui sprijin consistent din partea
ministerului culturii, de a sustine si
reabilita un important fond de cladiri,
(locuinte, pavilioanne, administrative,
culturale, sociale etc.), inscrise in listele
de patrimoniu national

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

conservarea acestora si revalorificarea lor urbanistica.
- Semnalarea si prezentarea acestora.
- Asigurarea posibilitatilor de vizitare a acestor obiective
de catre cei interesati
- Continuarea procesului de valorificare al acestui fond,
catre investitori interesati locali sau din alta parte, care sa
asigure refacerea si reutilizarea acestora.
- Refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea
normelor in vigoare si repunerea acestora in circuitul
turistic. Demolarea unor cladiri de patrimoniu care sunt in
faza avansata de degradare va fi privita ca o masura
exceptionala, de protejare a cetatenilor, dar pentru care
trebuie sa raspunda cineva ca nu s-au luat masuri.
- Identificarea vinovatilor pentru distrugerea patrimoniului
cultural si arheologic si obligarea acestora la
reabilitarea/reconstructia monumentelor.
- Includerea cladirilor publice, vechi in cadrul unor proiecte
de intres local, pentru refacerea si consolidare;
- Conservarea caselor vechi, traditionale aflate in
proprietate privata si valorificarea lor urbanistica si
turistica.

Peisaj
- Zone de agrement
insuficient amenajate;

Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte
- Respectarea perimetrelor de protectie a monumentelor
conform prevederilor RLU
- Refacerea zonelor de agrement
(padure/parc)

- Existenta, in unele zone ale orasului, a
unor
case
proprietate
privata
necorespunzatoare din punct de vedere
estetic, dar si al sigurantei locatarilor,
precum si a unor spatii improvizate de
comercializare a diferitelor produse;

- Refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea
normelor in vigoare si repunerea acestora in circuitul
turistic.

- Cladiri si alte obiective de patrimoniu
puternic degradate si devalizate dupa
privatizare;
-Fronturi incomplete de case;
-Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului, cu posibilitati de valorificare
constructiva;
-Tendinte de modernizare a cladirilor cu
materiale de finisaj straine de traditia
locala (plastic, tamplarie PVC);
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Deficiente in sistemul de alimentare cu
apa

Retele
tehnicoedilitare

Zone de protectie sanitara

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modernizarea/reabilitarea/extinderea
retelei
de
aductiune si alimentare cu apa potabila pentru a satisface
necesitatile tuturor locuitorilor asezarii;
- Realizarea si modernizarea sistemelor de captare a apei
potabile, a statiei de tratare, a statiei de pompare si a
rezervoarelor.
Instituirea zonei de potectie sanitara si perimetrul de
protectie in jurul lucrarilor de captare, constructiilor si
instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila - lacul
Herculane, statia de tratare a apei, rezervoare ingropate,
izvoarele minerale, statia de epurare

Retele electrice
prezenta liniilor LEA in zona construita
rezidentiala din Siminicea, lipsa
iluminatului decorativ al cladirilor si
monumentelor reprezentative si reteaua
de iluminat public insuficienta/necesita
modernizari

- Marcarea zonelor de protectie cu regim sever in jurul
lacului Herculesc care reprezinta sursa de apa a localitati
- Respectarea zonelor/perimetrelor de protectle sanitara a
resurselor de apa potabila si termominerala conform
prevederilor RLU
- Reabilitarea statiei de epurare; realizarea de ministatii
de epurare si asigurarea epurarii apelor uzate din punct
de vedere cantitativ si calitativ in concordanta cu
alimentarea cu apa
- Reabilitarea si modernizarea retelei de canalizare
existenta;
- Extinderea retelei de canalizare si asigurarea colectarii
apelor uzate pentru toate cartierele orasului.
Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA in
subteran conform prevederilor RLU (prioritar in zona
Siminicea)
Extinderea iluminatului decorativ a cladirilor si
monumentelor reprezentative
Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public;

Zone de protectie /siguranta LEA

-respectarea zonelor de protectie/sigurata LEA conform
prevederilor RLU,

Deficiente ale infrastructurii de canalizare

Retele de gaz- Nu exista retea de
alimentare cu gaz in zona
Alimentarea cu energie termica
Localitatea nu dispune de sistem de
alimentare centralizat cu energie termică
pentru incalzire si prepararea a apei calde
pentru consum.
Incalzirea se realizeaza cu combustibil
solid - lemne (locuinte si pensiuni) si
combustibil lichid (hoteluri si alti agenti
economici
Telefonie/Comunicatii
Prezenţa liniilor aeriene pe tot cuprinsul
localitatii si lipsa retelei de cabluri de
fibra optica in unele zone din oras.

-solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente
S-a propus racordarea localitatii Baile Herculane la
magistrala Caransebes – Orsova.
Racordarea localitatii Baile Herculane la magistrala de
gaz Caransebes – Orsova.

-Initierea demersurilor pentru pozarea retelelor
subteran conform prevederilor RLU
-Modernizarea si extinderea retelei de cabluri de fibra
optica pentru asigurarea unei calitati superioare a

in
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De asemenea, se remarca lipsa punctelor
de acces public la internet.
Gospodaria
comunala
Piete
Exista doua piete agroalimentare, situate
in cartierul de blocuri Pecinisca si in zona
bailor Venera pe str. Cernei, dar acestea
nu indeplinesc conditiile de autorizare

Cimitire
Cimitirul orasului Baile Herculane este
ocupat la capacitate maxima, fara
posibilitatea de extidere, situandu-se
chiar in centru langa parcul Vicol. Astfel
este necesar amenajarea unui cimitir
nou. Cimitirul din satul Pecinisca este
necesar a fi extins. Niciunul dintre ele nu
respecta distantele de siguranta
prevazute de legislatia in vigoare.

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

serviciilor de comunicatii
- infiintarea punctelor de acces public la internet
-Reabilitarea pietelor agroalimentare existente, pe baza de
PUZ/PUD, in relatie cu regenerarea urbana a cartierelor pe
care le deservesc. Amenajarea unei piete agroalimentare
in zona Pecinisca-Acvaterm.
-Relocarea spatiului destinat ISU/Pompieri din centrul
orasului si transformarea acestuia intr-o zona comerciala
-Transformarea fostei Fabrici de Var intr-o zona
comerciala si valorificarea avantajelor amplasamentul
-Exista posibilitatea amplasarii unui supermarket de
marime medie vizavi de Parcul Vicol, langa gradinita.
Inchiderea cimitirului din zona centrala – Parc Vicol
Construirea unui cimitir nou in zona propusa pt,
extinderea intravilanului (Platoul Siminicea) pe baza de
PUZ/PUD cu respectarea zonelor de protectie conform
RLU.

-Adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de
transfer catre CMID Lupac;
- Modernizarea si completarea
colectare/transport a deseurilor;
Depozitarea deseurilor

infrastructurii

de

- Colectarea selectiva a deseurilor municipale
- Identificarea unui teren in domeniul public pentru
depozitarea controlata a deseurilor din constructii si
demolari sau incheierea unui contract de servicii cu
operatorul CMID.
Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje
supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public.

Transport public

Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier urban si
acoperirea tuturor statiilor de autobuz
Dotarea statiilor de autobuz cu panouri de informare
turistica

Sanatate

Infrastructura de sanatate deficitara

Construirea unui spital si dotarea acestuia
Reabilitarea si dotarea unitatilor medicale existente

Infrastructura invechita si insuficienta

Reabilitarea si extinderea spatiilor scolare si dotarea
corespunzatoare
Construirea de gradinite

Educatie
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3.4 REALATIA CU ALTE PLANURI SI PROGRAME
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de
Urbanism al localitatii Baile Herculane” a fost elaborat tinand cont de relatia acestuia cu
urmatoarele documente, grupate astfel :
3.4.1 Planuri si programe la nivel national

3.4.1.1 Planul de Amenajare a Teritoriului National - P.A.T.N.
Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamenteazã programele
strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determinã dimensiunile, sensul si prioritãtile
dezvoltãrii în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerintelor europene.
Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN – este elaborat pe sectiuni specializate, care
sunt aprobate prin lege de cãtre Parlamentul României si care sunt obligatorii pentru toate
autoritatile administratiei publice, respectiv:
1. Legea 363/2006 – PATN Sectiunea I – Retele de transport
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea I-Retele de transport sunt
obligatorii si se aplica in amenajarea teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor, comunelor, dupa
caz.
Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru retelele de transport, se
stabileste prin documentatii de urbanism sau de amenajare a teritoriului si prin studii de
fezabilitate, aprobate conform legii.
Pe terenurile rezervate dezvoltarii retelelor de transport stabilite prin documentatii de amenajare a
teritoriului, se interzice autorizarea executarii constructiilor definitive fara avizul conform al
organului de specialitate al administratiei publice centrale, care stabileste politica in domeniul
transporturilor.
• teritoriul localitatii va fi traversat de o autostrada (conf. Anexa II-Reteaua de cai rutiere, pct.
1.05) : Timisoara-Lugoj-Caransebes-Drobeta Turnu Severin-Filiasi-Craiova-Calafat si face
parte din Coridorul de transport multimodal Pan-EuropeanIV (Dresda/Nurenberg-PragaViena/Bratislava-Budapesta-Arad-Craiova-Bucuresti-Sofia-Salonic/Plovdiv-Istambul)-conform
Anexei I;
• teritoriul localitatii este traversat de la nord la sud de drumul national DN6 (E70 –
European), reabilitat cu putin ani in urma;
• teritoriul localitatii este traversat de magistrala de calea ferata (conf. Anexa IV-Reteaua de
cai feroviare, pct. 1.03): Arad-Timisoara-Caransebes-Drobeta-Turnu Severin-StrehaiaCraiova-Calafat, este o linie de cale ferata conventionala cu viteza pana la 160km/h, pe
traseu existent reabilitat si face parte din Coridorul de transport multimodal Pan-European
IV zona sudica.
2. Legea 171/1997 – PATN Sectiunea a II-a - Apa
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In lista lucrarilor hidroedilitare de reabilitare si dezvoltare in municipii si orase prevazute in Planul
de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa, lucrari pe termen lung (2016-2025), la
pozitia a 26-a se situeaza localitatea Baile Herculane:
- alimentare cu apa :
- majorare debite de captare-tratare
- majorare capacitate de compensare, inmagazinare
- extindere retea de distributie
- canalizare:
- extindere retea de canalizare
- extindere statie d eepurare
- completarea statiei de epurare cu treapta avansata (biologica)
In lista zonelor cu disfunctionalitati mari in alimentarea cu apa si/sau canalizare a municipiilor si
oraselor, care necesita lucrari hidroedilitare de reabilitare si dezvoltare, respectiv zona 17, la pozitia
73 se afla localitatea Baile Herculane.
In prezent se afla in derulare pe POS Mediu faza I investitii vizand extinderea si reabilitarea
sistemului de alimentare cu apa (statie noua de tratare apa, reabilitare rezervor, statii pompare,
extinderi si reabilitari ale retelelor de distributie). In urma analizei de optiuni facuta in Master Planul
pentru apa/apa uzata al judetului Caras-Severin a rezultat optim din punct de vedere tehnicoeconomic un sistem de alimentare cu apa centralizat care sa cuprinda localitatile Baile Herculane si
Mehadia.
Sistemul de alimentare cu apa Baile Herculane este propus a se extinde in perioada 2014 - 2020
atat in interiorul ariei curente cat si in localitatea invecinata Mehadia (conform Master Plan, sistemul
de distributie existent in Mehadia este propus a fi alimentat cu apa din sistemul Baile Herculane).
Prioritara este si reabilitarea caminelor de vane si inlocuirea instalatiilor hidraulice pe conducta de
aductiune, reabilitarea si inlocuirea a 7.5 km retea aductiune si 12 km din retele de distributie
existente, precum si extinderea retelei de distributie cu 1.5 km.
Investitiile referitoare la sistemul de canalizare prevazute prin POS Mediu faza I sunt urmatoarele:
- reabilitarea retelelor de canalizare din Baile Herculane pe o lungime de 660 m;
- realizarea unei statii de epurare noua, localizata pe amplasamentul existent din
localitatea Baile Herculane. Capacitatea noii statii de epurare, exprimata in locuitori
echivalenti este de 7.500. Sistemul de canalizare este de tip divizor. Emisarul este raul
Cerna.
Investitiile care se vor realiza prin POS Mediu Faza I vor rezolva in mare parte deficiente identificate
la nivelul aglomerarii Baile Herculane. Totusi, cca 8 km din retele de canalizare existente necesita
lucrari de reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor, iar retelele de canalizare trebuie extinse cu
cca 4 km in vederea deservirii intregii aglomerari Baile Herculane, respectiv noilor zone rezidentiale.
De asemenea, va trebui suplimentat numarul statiilor de pompare. Toate aceste investitii
suplimentare sunt propuse a fi finantate prin POS Mediu faza II.
3. Legea 5/2000 – PATN Sectiunea a III-a – Zone protejate
Ariile naturale protejate cuprind zone naturale delimitate geografic si topografic destinate
realizarii unor obiective specifice privind conservarea diversitatii biologice, elementelor si
fenomenelor peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, prin instituirea
unui regim special de ocrotire, conservare si utilizare durabila.
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Zonele naturale protejate de interes national si monumentele naturii, precum si gruparea
geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate de interes national sunt prevazute in
anexa nr. I la prezenta lege:
1.0. Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale
Domogled - Valea Cernei, suprafata 60.100,00 ha, judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
2.0. Rezervatii si monumente ale naturii
2.292. Rezervatia Domogled PN – B, Orasul Baile Herculane (2.382,80) ha
Regimul zonelor naturale protejate de interes national se reglementeaza prin lege speciala.
Valorile de patrimoniu cultural de interes national (Monumente istorice de valoare nationala
exceptionala) sunt prevazute in Anexa III.
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate sunt
obligatorii pentru autoritatile administratiei publice centrale si locale, care vor asigura preluarea
acestor prevederi in documentatiile de amenajare a teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor si
comunelor.
Nerespectarea masurilor specifice de conservare si de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit
legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Pana la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protectie a valorilor de patrimoniu
cultural, prevazute in anexa nr. III, in conditiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protectie a
monumentelor istorice, de 100 metri in municipii si orase, de 200 metri in comune si de 500 metri
in afara localitatilor.
Ulterior aprobarii Sectiunii a III-a Zone protejate s-a imbogatit baza legala in ceea ce priveste
patrimoniul construit protejat prin aparitia Legii nr. 422/2001 cu privire la protejarea monumentelor
istorice, al Ordonantei nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic actualizata, plus Ordinul
nr. 2682/2003 privind Normele metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice.
Valori de patrimoniu cultural de interes national (monumente istorice de valoare
nationala exceptionala)
1. Monumente si ansambluri de arhitectura
2. Monumente si situri arheologice
a) Complexe paleolitice
a)3. Vestigii de locuire din epocile: epipaleolitic, neolitic, eneolitic si bronz (in punctul
"Pestera Hotilor") - Orasul Baile Herculane, Caras-Severin
Pe teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane zonele protejate sunt identificate si protejate
prin acte normative specifice.
4. Legea 351/2001 – PATN Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati
Conform art. 2 (2) d) localitatea Baile Herculane este localitate de rangul III-orase:
Localitate urbana - localitate in care majoritatea resurselor de munca este ocupata in activitati
neagricole cu un nivel diversificat de dotare si echipare, exercitand o influenta socio-economica
constanta si semnificativa asupra zonei inconjuratoare
Oras - unitate administrativ-teritoriala de baza alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana, fie din
mai multe localitati, dintre care cel putin una este localitate urbana. Ca unitate administrativteritoriala de baza si ca sistem social-economic si geografic orasul are doua componente:
a) componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta suprafata de teren ocupata sau destinata
constructiilor si amenajarilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de productie, de
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circulatie, de recreare, de comert etc.) si extravilanul care reprezinta restul teritoriului administrativ
al orasului;
b) componenta demografica socio-economica, care consta in grupurile de populatie si activitatile
economice, sociale si politico-administrative ce se desfasoara pe teritoriul localitatii. Dimensiunile,
caracterul si functiile orasului prezinta mari variatii, dezvoltarea sa fiind strans corelata cu cea a
teritoriului caruia ii apartine.
Elemente si nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III:
- Populatie: de regula intre 5.000 si 30.000 de locuitori;
- Acesul la caile de comunicatie : acces direct la drum national sau judetean, la centrul de
rang superior si legaturi facile cu localitatile din zona;
- Functiuni economice : capacitate de productie din domeniu secundar (industrie
prelucratoare si constructii), tertiar (servicii sociale si comerciale) si primar (industrie
extractive, agricultura, piscicultura, silvicultura);
Nivel de dotare si echipare minima pentru localitatile urbane de rangul III :
Administratie publica : primarie, judecatorie, notariat, sedii pentru diferite asociatii
Educatie : invatamant, prescolar, primar, gimnazial, liceal;
Sanatate, asistenta sociala: spital general sau sectie spital, maternitate, dispensar policlinic, statie
de salvare, cresa, farmacie, camin de batrani;
Cultura: casa de cultura, cinematograf, biblioteca publica, muzeu, sala expozitii, club;
Comert, prestari servicii: magazine universal si magazine specializate, piata agroalimentara;
Turism: hotel de doua stele cu minim 50 de locuri;
Finante, banci, asigurari: sucursale sau filiale de banci, institutii de credit si societati de asigurare;
Sport agrement: terenuri, stadion mic, Sali de sport, gradini publice si alte spatii verzi amenajate;
Alimentare cu apa si canalizare: retele de alimentare cu apa, sistem colector de canalizare, statie de
epurare;
Culte : lacasuri de cult – biserici, manastiri.
Din analiza si studiile de specialitate privind completarea si diversificarea retelei de institutii si
servicii publice in concordanta cu optiunile populatiei si cu necesarul determinat pentru toate
categoriile de servicii, rezulta urmatoarele:
DOTARI SOCIAL CULTURALE – BAILE HERCULANE
TIPUL DOTARII
DOTARI ADMINISTRATIVE
•
primarie
•
tribunal, judecatorie
•
unitati financiar bancare
•
sediu PTTR-centr.telef.
DOTARI SOCIAL CULTURALE
•
gradinite
•
scoli generale
•
licee
•
case ale copiilor
DOTARI CULTURALE
-sali de cultura
-biblioteca oraseneasca
DOTARI SANITARE

NORMA

NECESAR

EXISTENT

LIPSA

1
1
−
1

1
1
−
1

1
1
3
1

−
1
−

60 loc/1000 loc.
4cl/1000 loc.
2 cl/1000 loc.
1 buc

300loc
24lase
12clase
1 buc

160loc
10clase
8clase
1 buc

140loc
14
4
–

50 loc/1000 loc.
1

300 loc.
1

2
1

–
−
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TIPUL DOTARII
• crese
15 loc/1000 loc.
• dispensare medicale
1 disp/10000 loc.
• centru de sanatate
1 buc.
22 pat/1000 loc.
• spitale
20 mp/1000 loc.
• farmacii
• camine de batrani
10 loc/1000 loc.
DOTARI DE ALIMENTATIE PUBLICA
600 mp/1000 loc.
• spatii comerciale
• piata agroalimentara
1
• st.de alim.cu
la fiecare intrareiesire
carburanti
1
• depozit comb.solizi
• depozit mat.de constr. 2
DOTARI PENTRU PRESTARI SERVICII
100 mp/1000 loc.
• spatii prest.servicii
DOTARI PENTRU CULTURA FIZICA-SPORT
200 mp/1000 loc.
• constructii sportive
DOTARI TURISTICE
• hoteluri
• cabane, vile
• tabere scolare
SPATII VERZI SI SPORT
• gradini publice, parcuri
•
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NECESAR

EXISTENT

LIPSA

75 loc
1 disp.
1 buc
132 loc.
120 loc.
60 loc.

20 loc.
1
1 buc

55 loc.
–
–

4
–

–
60 loc

3600 mp.
1
3

mp.
1
1

mp.
–
2

1
-

/
2

1
2

600 mp.

mp.

mp.

1200 mp.

mp.

mp.

11 loc/1000 loc.

66 loc.

12/ 3494 loc
53/ 826 loc
1/ 150 loc

/

26 mp/loc.

156.000 mp.
15,6ha
6000 mp
0,6 ha
48000 mp
4,8 ha

15,2 ha

1 mp/loc.
8 mp/loc.

2,5

–

4

–

DOTARI DE CULT BISERICI

5. Legea 575/2001 – PATN Sectiunea a V-a – Zone de risc natural
Conform Legii 575/2001 – PATN – Sectiunea a V-a - zone de risc natural, orasul Baile Herculane se
afla in zona de risc natural seismic – zona VII ( Intensitate seismica exprimata in grade MSK) si in
zona cu risc de inundatii pe cursuri de apa.
6. Legea 190/2009 de aprobare a OUG 142/2008 – PATN Sectiunea VIII –
Zone cu resurse turistice
Ordonanta guvernamentala 142/2008, privind Zonele cu resurse turistice, incadreaza orasul Baile
Herculane in cadrul UAT-urilor cu resurse naturale cu concentrare foarte mare (anexa 1).
Zonele cu resurse turistice sunt definite ca unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora
există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice, ce pot genera
dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.

3.4.1.2 Strategia Naţională de Dezvoltarea Durabilă (2013–2020-2030)
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SNDD stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la
modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru
cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor
dintre ei în armonie cu mediul natural. Obiectivele formulate în Strategie vizează menţinerea,
consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale şi a capacităţii funcţionale
a biodiversităţii ca fundament pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de
presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor
climatice.
Direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile relevante
pentru proiect sunt următoarele:
- corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, cu
potenţialul şi capacitatea de susţinere a biodiversităţii;
- asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative
ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice;
corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole în vederea
asigurării hranei pentru oameni şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de
biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea şi sporirea
fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării mediului;
- necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în
domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei,
sănătăţii şi serviciilor sociale;
- protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional.

3.4.1.3 Program Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
Având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în
infrastructură, corelat cu experienţa perioadei de programare 2007-2013, promovarea investiţiilor
care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre finanţare în
cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global: “Dezvoltarea infrastructurii de
transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării
premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a
resurselor naturale”
Relevante pentru proiectul evaluat sunt toate cele 4 sectoare ale POIM, respectiv infrastructura de
transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie
şi eficienţă energetică.

OT4. prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de

eficienţă energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart
Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, prin
investiţii în domeniul energiei şi eficienţei energetice, orientate preponderent spre stimularea
mediului privat în creşterea gradului de eficienţă energetică, precum şi spre introducerea de noi
tehnologii de tip smart, modernizarea reţelor de producţie, distribuţie şi transmisie a energiei
electrice şi susţinerea cogenerării.
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OT5. prin finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite
să atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacităţii de intervenţie
în domeniu
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, prin finanţarea
unor investiţii în infrastructura cu rol de prevenire a riscurilor naturale şi a unor măsuri nonstructurale menite să prevină, atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice; consolidarea
capacităţii de intervenţie în domeniu va fi susţinută, de asemenea.

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

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

3.4.1.4 Planul Operational Regional 2014-2020
POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor
de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Viziunea strategică pentru POR 2014-2020 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate
ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunilor
României, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele
strategice naționale și europene relevante. Dintre aceste nevoi identificate la nivelul regiunilor,
relevante pentru proiectul nostru sunt:
• Sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității
economiilor regionale
• Consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile
publice, inclusiv clădiri publice, precum și la nivelul clădirilor rezidențiale
• Nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de seră și poluare generate de transportul rutier la
nivelul zonelor urbane;
• Zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător la nivelul orașelor din
România
• Resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate;
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• Potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea
zonelor mai puțin dezvoltate / izolate
• Infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică
incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman
In vederea finantarii prin POR - AXA PRIORITARĂ 7, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, a fost depus proiectul
”Conservarea și valorificare patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea
turismului balnear în stațiunea Băile Herculane”, realizat de Primăria Orașului Băile
Herculane. Conform informatiilor existente la 23 decembrie 2016 pe site-ul ADR Vest, proiectul se
afla in curs de evaluare.
Pe siteul oficial al Primariei Baile Herculane se gaseste Chestionarul care face parte dintr-o
cercetare realizată de Primăria Orașului Băile Herculane, pentru a determina interesul turiștilor în
vizitarea stațiunii în cazul în care aceasta ar fi reabilitată și serviciile oferite la momentul actual în
zonă. Chestionarul face parte din proiectul mentionat anterior iar participarea cetatenilor este
voluntara.
De mentionat este faptul ca la data elaborarii raportului de mediu pentru
Herculane, se lansasera apelurile de proiecte pentru infrastuctura de
persoanelor varstice, pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor
investiţii 2.2 - sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
serviciilor, etc.

reactualizarea PUG Baile
servicii sociale dedicata
publice - prioritatea de
producție și dezvoltarea

3.4.2 Planuri si programe la nivel judetean

3.4.2.1 Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean – P.A.T.J.
P.A.T.J. este documentul de planificare strategică care creeaza şanse egale de dezvoltare întregului
teritoriu al judeţului pe termen mediu şi premisele unei dezvoltări durabile pe termen lung.
Promovarea propunerilor din P.A.T.J. este mediatizarea acestora de către autorităţile locale în
rândul comunităţilor locale şi la nivel de judeţ. În P.A.T.J. se exprimă orientările fundamentale
vizând justa proporţie ce trebuie să existe între :
• expansiunea urbană,
• exercitarea activităţilor agricole şi economice,
• identificarea zonelor de restructurat şi renovat,
• siturile urbane, rurale, naturale de protejat,
• factorii de risc naturali şi tehnologic,
• trasee şi coridoare pentru echipamente de infrastructură.
Relevant pentru planul “Reactualizarea Planului urbanistic General si al Regulamentului Local de
Urbanism al localitatii Baile Herculane” este cerinta de dezvoltare a orasului ca statiune balneoclimaterica si reintroducerea in circuitul national si international, prin echiparea tehnico-edilitara,
infrastructura de drumuri, reabilitarea cladirilor si repunerea in functiune a centrelor de tratament
corespunzatoare necesitatilor statiunii si conforme cerintelor legislative in vigoare.
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3.4.2.2 Strategia de dezvoltare durabila a judetului Caras-Severin 2014-2020
Obiectivul general al acestei strategii consta in realizarea unei dezvoltări economice durabile,
favorabilă incluziunii sociale și care să ducă la creșterea PIB-ului pe locuitor pentru a ajunge la
media Uniunii Europene a PIB/locuitor.
Pentru județul Caraș-Severin această dezvoltare durabilă este posibilă prin valorificarea potențialului
natural și antropic, mai exact: suprafețe mari de arii protejate, obiective turistice unice în țară și în
Europa, tradiții culturale specifice și alte resurse. Acest aspect este in concordanta cu dezvoltarea
localitatii Baile Herculane, care detine cinci patrimonii: natural, istoric, turistic, cultural si balnear.
Strategia de Dezvoltare Durabilă pune la dispoziția Consiliului Județean, a Consiliilor Locale și a
altor instituții ”un instrument de lucru” care să faciliteze dezvoltarea, promovarea și implementarea
de proiecte, măsuri, adaptate nevoilor de dezvoltare locale și care să se plieze pe direcțiile de
acțiune ale principalelor proiecte operaționale 2014-2020 și care vor contribui la dezvoltarea
durabilă a județului.
3.4.3 Planuri si programe la nivel local

3.4.3.1 Planul integrat de dezvoltare PIDU – 2012
PIDU are ca viziune de dezvoltare turismul ca principalul contributor la dezvoltarea durabilă
economică, socială, culturală şi de mediu a stațiunii Băile Herculane. Un alt element important este
colaborarea cu alte stațiuni similare din Europa. Al treilea factor fundamental a dezvoltării viitoare
sunt acțiunile complementare în protejarea patrimoniului și dezvoltarea resursei umane capabilă să
asigure servicii turistice de calitate. Viziunea de dezvoltare finală adoptată sintetizează atributele
menționate anterior după cum urmează: “Băile Herculane parte a familiei Europene de

staţiuni balneare, prin oferta de facilităţi de tratament de sănătate şi frumuseţe într-un
cadru natural şi un patrimoniu cultural unic”.
Obiectivele strategice de dezvoltare derivate din viziune sunt:
Obiectiv strategic 1 Natura și comunitatea: Îmbunătățirea calității vieții și valorificarea
atentă a resurselor naturale și antropice. Obiective specifice:
1.1. Conectarea orașului la rețeaua de transport, de comunicare și la rute turistice terestre și
fluviale
1.2. Reducerea disparităților teritoriale privind accesul cetățenilor la utilități și servicii de
calitate
Obiectiv strategic 2 Turism în mitologia orașului Băile Herculane: Conservarea și
valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear. Obiective
specifice:
2.1. Promovarea unei infrastructuri urbane specifice, bazată pe tehnologie și cultură ECO,
valorificând avantajele amplasării regionale și a resurselor naturale
2.2. Valorificarea și promovarea Băilor Herculane în rețeaua europeană a stațiunilor balneare
Obiectiv strategic 3 Cetățenii și administrația: Întărirea administrației publice locale și a
participării cetățenilor la luarea deciziei. Obiective specifice:
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3.1. Imbunătățirea managementului şi a culturii organizaționale la nivelul administrării
orașului
3.2. Dezvoltarea unui parteneriat de cooperare teritorială
Toate aceste obiective, strategice cat si specifice sunt relevante pentru planul “Reactualizarea
Planului Urbanistic General si al Regulamentului de Urbanism al localitatiii Baile Herculane” si de
care s-a tinut cont in elaborarea planului si au fost integrate in plan.

3.4.3.2 Strategia de Dezvoltare a orasului Baile Herculane 2007-2015
Strategia de dezvoltare urmareste “Cresterea bunastarii comunitatii locale in ansamblul ei”.
Pentru aceasta este nevoie de: economie locala diversificata, dinamica si eficienta, locuri de munca
si castiguri decente pentru toatã populatia activa; stabilitate politica si deschidere din partea
autoritatii locale si centrale, încurajarea initiativei si cresterea libertatii de optiune in toate
domeniile, conditii favorabile existentei umane si servicii de buna calitate: locuinte, asistentã
medicala, climat social echilibrat, posibilitati pentru activitati educationale, culturale, sportive,
recreative, religioase si o calitate buna a mediului inconjurator.
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul national si regional de
dezvoltare, Institutia Primarului orasului Baile Herculane îsi va desfasura activitatea în urmatoarele
directii:
1."Identificarea programelor de finantare nationale si externe si depunerea de proiecte în
vederea atragerii de resurse financiare în zona.
2. "Înfiintarea unor zone economice pentru crearea unor întreprinderi care sa absoarba forta
de munca existenta pe piata .
3. "Atragerea altor localitati în programe de dezvoltare zonale cu beneficii pentru toti
partenerii implicati.
4. "Investitii în infrastructura care sa permita deschiderea zonei.”
Aceste directii, in special directiile 2 si 4 se identifica si in propunerile de dezvoltare ale planului
“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului de Urbanism al localitatiii Baile
Herculane”.
3.4.4 Planuri de Urbanism Zonal
Obiectivele planurilor de urbanism zonal aprobate, prezentate mai jos, au fost luate in considerare
in cadrul PUG si incluse in amenajarea teritoriala generala a localitatii Baile Herculane:
- PUZ – Amenajare hidroenergetica Cerna-Belareca Cornereva, Mehadia, Baile Herculane, pr. nr.
481/2012,
- PUZ – Centrala fotovoltaica, zona activitati sportive si de recreere, Platoul Coronini, pr. nr.
776/2010, HCL nr. 51/29.08.2014;
- PUZ – Complex servicii, dotari cu functiuni de cazare si restaurant – Zona Garii, pr. nr. 297/2013,
HCL nr. 52/29.08.2014;
- PUZ – Pastravarie Pecinisca, pr. nr. 11/2012, HCL nr. 81/31.10.2012;
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- PUZ – Ansamblu constructii agrement si vacanta, Pecinisca, pr. nr. 123/2013, HCL nr.
35/27.05.2014;
Toate documentele strategice si de planificare elaborate pana in prezent, si in special cele la nivel
local si de judet sunt focalizate pe dezvoltarea durabila a localitatii Baile Herculane avand la baza
dezvoltarea turistica a localitatii, ca statiune balneo-climaterica, creand instrumentul necesar pentru
alocarea de fonduri privind implementarea proiectelor fie cofinanțate din fonduri europene, fie
realizate integral din resurse europene sau locale.
Dacă programele au caracter sectorial, proiectele sunt punctuale, localizate în spațiu și se
adresează unei probleme specifice. Proiectele au suport în decizia administrației publice locale si
sunt sustinute de PUG-ul aflat în elaborare.

IV. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI
Informatiile privind starea actuala a mediului sunt preluate din datele puse la dispozitia publicului
de Agentia pentru Protectia Mediului Cars Severin, acestea constand din rapoarte lunare, rapoarte
anuale privind starea factorilor de mediu precum si alte documente si site-uri oficiale privind
calitatea factorilor de mediu din judetul Caras Severin si cu referire la Baile Herculane:
- Raport privind starea mediului în anul 2015, 2016 elaborat de Agenţia Pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin;
- Sinteza calitatii apelor din Romania in anul 2015 si 2016 ;
- Sinteza anuala privind protectia calitatii apelor in spatiul hidrografic Banat 2015 și 2016;
- PUG Baile Herculane- faza de elaborare;
- Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al localitatii Baile Herculane;
- Planul Local de Actiune pentru Mediu –al judetului Cars Severin;
- Strategia de Dezvoltare a statiunii Baile Herculane.
- Planul de Management al PNDVC si a siturilor Natura 2000 ROSCI0069 si ROSPA0035
Zona de analiza a prezentului raport de mediu cuprinde suprafata aferenta localitatilor
Herculane si Pecinisca si imprejurimile acestora.

Baile

Harta localitatii Baile Herculane
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Analiza starii actuale a mediului a fost realizata pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în
cadrul discutiilor grupului de lucru.
Aspectele de mediu relevante considerate sunt urmatoarele:
aer;
apa;
solul/utilizarea terenului;
zgomot si vibratii;
managementul deseurilor;
populatia/sanatatea umana;
biodiversitatea;
factorii climatici;
patrimoniul cultural si arheologic;
peisajul;
infrastructura rutiera/transportul;
turism;
constientizarea publicului.

4.1 STAREA ACTUALA A MEDIULUI
4.1.1. Aer
Pentru amplasamentul analizat poluarea atmosferică este cauzată în principal de activităţile de
incalzire a gospodariilor din comuna, traficul rutier si de lucrarile agricole. Zona fiind slab dezvoltata
industrial nu este poluata cu emisii in atmosfera de tip industrial.
Sursele de poluare a atmosferei se grupeaza in asa-numita categorie de surse tipic urbane. Printre
acestea se inscriu:
- incalzirea spatiilor de locuit, comerciale, institutionale;
- prepararea hranei;
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- traficul rutier (propriu si in comun);
- generarea curentului electric;
- servicii (spalatorii, service auto, folosirea aparaturii electronice, distributie produse
petroliere, etc.);
- gestionarea deseurilor solide.
Aceste surse genereaza o gama de poluanti atmosferici comuni majoritatii, care se constituie la
randul lor in categoria poluantilor tipic urbani.
Combustibilii utilizati la incalzirea spatiilor de locuit sunt predominant lemnele pentru locuinte si
pensiuni si combustibiliul lichid la hoteluri si alti agenti economici.
Din punct de vedere al traficului, zonele cele mai expuse sunt dea lungul arterelor cele mai intens
circulate, DN 6 (E70), DN 67D si in apropierea intersectiilor. Situatia se agraveaza atunci cand in
trafic sunt implicate autovehicule de capacitate mare (autobuze, camioane) si/sau autovehicule
vechi intretinute necorespunzator.
Circulatia rutiera majora se desfasoara de-a lungul localitatii, strabatand-o dintr-un capat in altul,
avand doua benzi de circulatie pe sens si se incadreaza in categoria a III –a, ca strada de
colectare. Din aceasta artera se desprind strazi de deservire locale, de categoria a IV –a, cu o
singura banda de circulatie.
Pentru a decongestiona circulatia din oras, s-a modernizat drumul ocolitor DN 67D, cu 2 benzi, care
se desprinde de DN6 (E70) dupa gara Herculane, traversand raul Cerna imediat dupa confluenta cu
raul Belareca, pe un pod de beton.
Principalul inconvenient privind transporturile la nivelul orasului Baile Herculane il reprezinta
tranversarea localitatii (in special satul Pecinisca) de catre DN 6A. Cu toate ca pana in prezent
circulatia pe acesta ruta nu a fost foarte intensa, trebuie luat in calcul fapul ca DN 6A reprezinta
principalul acces spre Baia de Arama zona geografica, cu potential turistic.
In perioadele secetoase, cand se desfasoara diverse lucrari ale campului sunt antrenate pulberile
(praful) de pe rutele de circulatie a utilajelor agricole.
Principalii poluanti generati din trafic sunt reprezentati de : oxizi de azot, dioxid de sulf, dioxid de
carbon si praf, COV. Aerosolul urban aflat in special in zonele arterelor cu trafic rutier intens are si
un anumit continut in Pb.
Datorita lipsei activitatii industriale poluatoare, in zona nivelul concentratiilor poluatilor se situeaza
sub limitele impuse prin legislatia in vigoare. Sectorul economic este reprezentat in zona de
comert, servicii, turism si constructii.
Reteaua de monitorizare a calitatii aerului la nivelul judetul Cars Severin nu are amplasata nicio
statie de monitorizare automata in localitatea Baile Herculane si nici in vecinatate. Statiile de
monitorizare sunt situate la distante mari fata de Baile Herculane, insa cele mai apropiate statii sunt
in localitatea Moldova Noua, care este o statie de fond urban/trafic si statia EMEP amplasata pe
muntele Semenic.

4.1.2 Apa
Bazinul hidrografic in care se incadreaza statiunea Baile Herculane este cel al raului Cerna.
Reteaua hidrografica este reprezentata de raul Cerna cu cele doua lacuri de acumulare: (lacul
Iovanu in apropierea izvoarelor Cernei, km.65, si lacul Herculane, situat in amonte de statiunea
Baile Herculane, km 5,5. ).
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Râul Cerna (cod cadastral VI.2.) este situat în partea de sud a ţării având orientarea generală
Nord-Sud. Răul Cerna izvorăşte din Carpaţii Meridionali (Munţii Vălcan), are lungimea de 79 km şi
se varsă direct în Dunăre. Cuprinde 42 cursuri de apă codificate, cu o lungime totală de 524 km şi
are o densitate de 0,39 km/km2 . Bazinul acoperă o suprafaţă de 1.360 km2.
Cel mai important afluent al Cernei, este raul Belareca, afluent de dreapta, ce conflueaza cu Cerna
in aval de localitatea Baile Herculane. Lungimea totala a raului Belareca, de la obarsie pana la
confluenta este de 32 km, suprafata totala a sub-bazinului hidrografic fiind de 689 km².
La Pecinisca, debitul Cernei este de 15,8 m3/s, marindu-se substantial in aval prin aportul apelor
Belareca.
Sursa de apa potabila a orasului Baile Herculane este lacul de acumulare Herculane, , de unde apa
este captata printr-o priză de fund si transportata printr-o conductă de aducţiune, L=4,6 km, până
la uzina de tratare;. Aceasta dispune de o statie de tratare, statie de pompare si un rezervor de
1500 mc. De aici apa este transportata printr-o conducta ce urmareste traseul drumului ocolitor si
alimenteaza cele doua rezervoare de cate 1000 mc din spatele hotelurilor Afrodita si Minerva. Din
aceste rezervoare sunt alimentate zona Vicol si zonele din lunca.
Calitatea apei respecta standardele impuse pentru apa potabila. Nu sunt semnalati poluanti majori
in apa care intra in statia de tratare.
Lacul de acumulare Herculane este realizat prin bararea cursului raului Cerna la km 6,5 in amonte
de statiune. Lacul format face parte din sistemul hidroenergetic Cerna – Belareca, dar are si rol
ecologic in mentinerea echilibrului apelor subterane din perimetrul statiunii si mai sus de aceasta.
Izvoarele termale din zona Baile Herculane apar in granite (Sapte Izvoare Calde) si calcare
(izvoarele Hercule si Hygeea), avand temperaturi ridicate.
Izvoarele minerale de la Baile Herculane provin din apele de infiltratie care circula in zonele de
fractura, pana la aproximativ 1200 m adancime unde sunt incalzite si mineralizate. Ele apar la
suprafata in malurile Cernei, de-a lungul faliilor si un regim artezian.
Caracteristicile specifice apelor precum constanta debitului, mineralizarea cu valori cuprinse intre 36 g/l si temperatura de 40-60°C au dus la dezvoltarea inca de pe vremea Romanilor a statiunii
Baile Herculane.
In prezent, in imprejurimile statiunii Baile Herculane, sunt cunoscute 19 izvoare naturale cu apa
termominerala, raspandite de-a lungul Cernei, pe o lungime de aproape 4 kilometri. Pe langa
acestea, in ultimele decenii s-au efectuat 9 foraje hidrologice, cu ajutorul carora s-a obtinut un spor
important de debit .
Izvoarele minerale aflate pe cuprinsul statiunii Baile Herculane sunt clasificate in 5 grupe, in functie
de amplasament si de proprietatile apelor pe care le contin: grupa 7 Izvoare, grupa Hercule, grupa
Diana, grupa Neptun, grupra Traian. Mineralizarea apelor se caracterizeaza prin prezenta clorurii
de sodiu, a hidrogenului sulfurat, hiposulfitul si sulfhidratul de sodiu, care le imprima caracterul
sarat si sulfuros.
Rezerva actuala de apa termominerala de care dispune statiunea este de peste 4000 m3 in 24 de
ore, oferind posibilitati variate de cura balneara. In prezent se foloseste mai putin de jumatate din
totalul debitului de ape termale.
Resursele de apă subterană sunt constituite din depozitele de apă existente în straturi acvifere
freatice şi straturi de mare adâncime. Repartiţia scurgerii subterane este de 5-20 l/s şi km2 în
zonele de carst din bazinul Cernei.

97

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Pentru evaluarea potentialului ecologic si a starii chimice a corpurilor de apa puternic modificate si
artificiale in anul 2016, in bazinul hidrografic Cerna a fost monitorizat un corp de apă cu o secţiune
de monitorizare: corpul de apă RW6.2.14_B1 (Valea Mare) cu lungimea de 5,02 km, având tipologia
RO01 a fost caracterizat de secţiunea Am. Loc Bârza.
Nr.
crt
1

Corpul de apămonitorizare 2016
RW6.2.14_B1 (Valea
Mare)

elementele
biologice
Potential
ecologic maxim

elemente
fizicochimice
Potential
ecologic bun

poluanţi
specifici
Potential ecologic
maxim

stare
ecologica
Potential
ecologic bun

evaluarea
starii
chimice
stare buna

În anul 2016, în bazinul hidrografic Cerna au fost monitorizate 5 corpuri de apă cu 5 secţiuni:
Corpul de apă RW6.2_B4 (CERNA - cf. Bela Reca - cf. DUNARE) cu lungimea de
13,71 km, având tipologia RO05 este caracterizat de secţiunea Loc. Toplet
Corpul de apă RW6.2.12_B1 (Bela Reca - Izv. - cf. Mehadica + afuenti) cu lungimea de
188,333 km, având tipologia RO01 este caracterizat de secţiunea Am. cf. Slatinic pe râul
Globu.
Corpul de apă RW6.2.12_B2 (Bela Reca - av. cf. Mehadica) cu lungimea de 8,114 km,
având tipologia RO05 este caracterizat de secţiunea Am.cf. CERNA.
Corpul de apă RW6.2.12.5_B1 (Sverdinul Mare +afluenţi) cu lungimea de 41,45 km,
având tipologia RO01 este caracterizat de secţiunea Amonte priză de potabilizare
Mehadia.
Corpul de apă RW6.2_B4 (CERNA - cf. Bela Reca - cf. DUNARE) cu lungimea de 15,272
km, având tipologia RO05 este caracterizat de secţiunea Loc. Toplet.
Nr.
crt
1

2

3
4
5

Corpul de apămonitorizare 2016

elementele
biologice

RW6.2_B4 (CERNA - cf.
Bela Reca - cf.
DUNARE)
RW6.2.12_B1 (Bela Reca
- Izv. - cf. Mehadica +
afuenti)
RW6.2.12_B2 (Bela Reca
- av. cf. Mehadica)
RW6.2.12.5_B1
(Sverdinul Mare +afluenţi)
RW6.2_B4 (CERNA - cf.
Bela Reca - cf. DUNARE)

Stare ecologica
foarte buna

elemente
fizicochimice
Stare buna

poluanţi
specifici

stare
ecologica

stare foarte buna

buna

evaluarea
starii
chimice
stare buna

Stare
buna

ecologica

Stare buna

stare foarte buna

buna

stare buna

Stare
buna
Stare
foarte
Stare
foarte

ecologica

Stare buna

stare foarte buna

buna

stare buna

ecologica
buna
ecologica
buna

Stare buna

stare buna

buna

stare buna

Stare buna

stare foarte buna

buna

stare buna

Monitorizarea calitatii apei in anul 2016 a raului Cerna, in cele cinci sectiuni, a dus la incadrarea
corpurilor de apa in starea ecologica si chimica buna. Indicatorii determinati au fost: CBO5, NH4,
azotati, ortofosfati.
Substante periculoase (metale grele, substante organice conform HG 351/2005 cu completarile si
modificarile ulterioare: benzen, hexaclorhexan, etc) au fost monitorizate pentru 1 corp de apa din
bazinul hidrografic Cerna. In punctul de monitorizare nu au fost identificate concentratii ale
substantelor periculoase mai mari decat standardul de calitatea mediului (SCM).
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Repartitia celor 5 corpuri de apa de suprafata din bazinul hidrografic Cerna (rauri) monitorizate
conform evaluarii starii ecologice si starii chimice din anul 2016
Repartitia corpurilor de apa de suprafata – râuri monitorizate conform
evaluarii starii ecologice*
FOARTE
BUNA
Nr. total
%
corpuri
-

-

BH

BUNA
Nr.
total
corpuri
5

Nr. de
corpuri
de apa
CAPM
monitori
zate

Cerna
BH

Cerna

2

%

Nr. total
corpuri

%

100

-

-

SLABA
Nr.
total
corpuri
-

PROASTA
%

-

Nr.
total
corpuri
-

Repartitia corpurilor de apa puternic
modificate (CAPM) monitorizate conform
evaluarii potentialului ecologic si starii
chimice
Potential
Potential
Potential
ecologic
ecologic bun
ecologic
maxim
moderat
Nr. total
%
Nr.
%
Nr.
%
corpuri
total
total
corpuri
corpuri
1
100
-

1

Nr. de
corpuri
de apa
monitori
zate

MODERATA

Nr. de
lacuri
de
acumula
re
monitori
zate

2

Repartitia corpurilor de apa
monitorizate conform
evaluarii starii chimice*
BUNA
PROASTA

%

Nr.
total
corpuri
4

-

-

-

Potential
ecologic bun
Nr.
total
corpuri

%

2

100

Nr.
total
corpuri
1

Potential
ecologic
moderat
Nr.
%
total
corpuri
-

100

Nr.
total
corpuri
-

%

-

Repartitia corpurilor de
apa puternic modificate
conform evaluarii starii
chimice
BUNA
PROASTA

Repartitia corpurilor de apa – lacuri de
acumulare monitorizate conform evaluarii
potentialului ecologic si starii chimice
Potential
ecologic
maxim
Nr. total
%
corpuri

%

-

%

100

Nr.
total
corpuri
-

%

-

Repartitia corpurilor de
apa lacuri de acumulare
conform evaluarii starii
chimice
BUNA
PROASTA

Nr.
total
corpu
ri
2

%

Nr.
total
corpuri

%

100

-

-

In anul 2015 s-au monitorizat:
Corpul de apă RW6.2_B4 (CERNA - cf. Bela Reca - cf. DUNARE) cu lungimea de 13,71
km, având tipologia RO05 este caracterizat de secţiunea Loc. Toplet.
Corpul de apă RW6.2.8_B1 (Arsaca) cu lungimea de 5,02 km, având tipologia RO01
este caracterizat de secţiunea Am.cf.Cerna.
Corpul de apă RW6.2.12_B1 (Bela Reca - Izv. - cf. Mehadica + afuenti) cu lungimea de
212,69 km, având tipologia RO01 este caracterizat de secţiunea Am. cf. Slatinic pe râul
Globu.
Corpul de apă RW6.2.12_B2 (Bela Reca - av. cf. Mehadica) cu lungimea de 8,47 km,
având tipologia RO05 este caracterizat de secţiunea Am.cf. Cerna.
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-

Corpul de apă RW6.2.12.5_B1 (Sverdinul Mare +afluenţi) cu lungimea de 44,40 km,
având tipologia RO01 este caracterizat de secţiunea Amonte priză de potabilizare
Mehadia.
Monitorizarea calitatii apei in anul 2016 a raului Cerna, in cele cinci sectiuni, a dus la incadrarea
corpurilor de apa in starea ecologica si chimica buna.
Repartitia celor 5 corpuri de apa de suprafata din bazinul hidrografic Cerna (rauri) monitorizate
conform evaluarii starii ecologice si starii chimice din anul 2015.
Repartitia corpurilor de apa monitorizate conform evaluarii starii
ecologice*
FOARTE
BUNA
Nr. total
%
corpuri
-

-

BUNA
Nr.
total
corpuri
5

MODERATA
%

Nr. total
corpuri

%

100

-

-

SLABA
Nr.
total
corpuri
-

PROASTA
%

-

Nr.
total
corpuri
-

%

-

Repartitia corpurilor de apa
monitorizate conform
evaluarii starii chimice*
BUNA
PROASTA
Nr.
total
corpuri
3

%

100

Nr.
total
corpuri
-

%

-

De asemenea, lacurile monitorizate din judetul Caras-Severin nu au avut probleme in anii 2015 si
2016 legate de imbogatiri de nutrienti, iar concentratiile obtinute pentru substantele periculoase nu
au fost mai mari decat standardul de calitate a mediului (SCM).
În bazinul hidrografic Cerna au fost delimitate 2 corpuri de apă cu câte un lac de acumulare pe
fiecare corp de apă. Pentru anul 2015 incadrarea corpurilor de apa s-a realizat astfel:
Nr.crt

Corpul de apă

Elementele
biologice

1

LW6.2_B1 Cerna - Ac.
VALEA LUI IOVAN
LW6.2_B2 Cerna - Ac.
HERCULANE

potenţial
ecologic bun
potenţial
ecologic maxim

2

elementelor
fizicochimice
potenţial
ecologic bun
potenţial
ecologic bun

poluanţilor
specifici

potenţialul
ecologic

potenţial ecologic
maxim
potenţial ecologic
bun

potenţial
ecologic bun
potenţial
ecologic bun

Evaluarea
stării
chimice
stare buna
stare buna

Corpul de apă LW6.2_B1 Cerna - Ac. VALEA LUI IOVAN, suprafaţa lacului la NNR este de 290, ha,
adâncimea medie 27,30 m, lungime baraj 342 m, timp de retenţie 0,373 ani, folosinţă complexă,
tipologia ROLA 04, două secţiuni de monitorizare, baraj şi mijloc lac.
Corpul de apă LW6.2_B2 Cerna - Ac. HERCULANE, suprafaţa lacului la NNR este de 77,80 ha,
adâncimea medie 13,60 m, lungime baraj 188 m, timp de retenţie 0,088 ani, folosinţă complexă,
tipologia ROLA 04, două secţiuni de monitorizare, baraj şi mijloc lac şi priza de potabilizare
Herculane.
Principala sursa de poluare a apei raului Cerna, in zona de analiza, este statia de epurare
oraseneasca. Canalizarea orasului colecteaza apele uzate menajere de la populatie si de la
operatorii economici din zona. Apele meteorice, colectate in sistem divizor, sunt deversate direct in
raul Cerna.
Conform datelor ABA Banat privind functionarea staţiilor şi instalaţiilor de epurare investigate in BH
Nera Cerna, s-a constatat ca pentru anul 2016, una dintre surse de poluare principale din B.H.
NERA-CERNA este statia de epurare de la Baile Herculane, reprezentand 64% din totalul evacuarilor
in bazinul hidrografic, respectiv 0.256 mil.mc/an. Receptorul este raul Cerna.
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In anul 2016 in B.H. NERA-CERNA au fost monitorizate mai multe surse de poluare din care cele
mai importante sunt:
Nr.
crt.

Sursa de poluare

V tot.evac.
(mil.m3/an)

Cantităţi poluanţi tone / an
Suspensii
CBO5
Amoniu

1.

SC AQUACARAŞ SA Exploatare Băile
Herculane

0,250

6,101

12,622

4,989

2.

COMUNA DOMAȘNEA

0,142

3,442

3,262

0,509

TOTAL
% faţă de total bazin

0,392
80,76

9,542
81,88

15,884
87,91

5,498
89

In anul 2015
Nr.
crt.

Sursa de poluare

V tot.evac.
(mil.m3/an)

Cantităţi poluanţi tone / an
Suspensii
CBO5
Amoniu

1.

SC AQUACARAŞ SA Exploatare Băile
Herculane

0,250

6,559

6,988

3,604

2.

COMUNA DOMAȘNEA

0,031

0,663

0,527

0,101

TOTAL
% faţă de total bazin

0,281
84,89

7,222
86,96

7,515
78,48

3,705
86,87

Apele menajere colectate in reţeaua de canalizare a orasului Băile Herculane sunt epurate intr-o
staţie de epurare mecano-biologică. Staţia de epurare cu o capacitate de 155 l/s este compusă din:
deznisipator, separator de grăsimi, decantoare primare, bazine de aerare echipate cu aeratoare cu
ax vertical de φ =1000, decantoare secundare de tip orizontal, bazin stabilizare nămol dotat cu o
turbină φ= 1000 mm şi platforme de uscare nămol.
Datorită debitului redus, mult sub capacitatea statiei (min. 15,738 l/s - max. 33,53 l/s) chiar şi în
sezon estival, cât şi datorită încărcării reduse a apelor sosite în staţie, treapta biologică nu este in
funcţiune.
Localitatea a beneficiat de investiţia ISPA în valoare de 655.000 euro, doar pentru reabilitarea a
3,62 km reţea de alimentare cu apă, lucrarile fiind finalizate.
În prezent este in curs de realizare, pe fonduri europene, investitia ”Modernizarea infrastructurii de
apa si apa uzata in judetul Caras Severin-Aglomerarea Băile Herculane”-AXA PRIORITARA 1-POS
MEDIU.
Investitiile la nivelul anului 2016 se prezinta astfel:
• Reabilitarea statiei de epurare : stadiul fizic 78%;
• Reabilitare retea canalizare 0,649 km – stadiu fizic 99%.
Situaţia nocivităţilor evacuate pe principala ramura a economiei naţionale din B.H. NERA -CERNA
(prelucrare apa pentru populatie) este redata in tabelul de mai jos.
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Principalele nocivităţi evacuate pe ramură se prezintă astfel:
Nr
crt

1
2

Ramura economiei
naţionale

Prelucrare
apă
Alimentare - 2016
Prelucrare
apă
Alimentare - 2015

pt.
pt.

Suspensii

CBO5

Amoniu

Total
tone/an

% din
total
general

Total
tone/an

% din
total
general

Total
tone/an

% din
total
general

10,965

94

18,018

99,72

6,167

99,9

8,212

98,88

9,506

99,29

4,245

99,52

Un alt factor important in poluarea raului Cerna este reprezentat de activitatea turistica, respectiv
resturile menajere provenite din activitatea de campare sunt aruncate pe malurile Cernei. Deseurile
sunt reprezentate in majoritate din resturi alimentare si ambalaje din material plastic (pet-uri,
pungi, sacose,etc.).
De asemenea, pe malul Cernei se pot identifica zone in care au fost abandonate deseurile din
constructii si demolari.
Calitatea apei subterane este influentata de evacuarile de apa uzata menajera din gospodariile
individuale si in special acolo unde fosele septice sunt uscate, fara vidanjare. Probleme de poluare a
apei apar prin depozitarea neadecvata a deseurilor animaliere si practici agricole necorespunzatoare
de aplicare si utilizare a ingrasamintelor de origine animala si chimica, utilizarea produselor de uz
fito-sanitar (ierbice, insecticide, fungicide) in scopul cresterii productivitatii plantelor si a fertilitatii
solului. Folosirea nerationala a ingrasamintelor cu azot si fosfor, poate determina poluarea cu nitriti
a panzei freatice si a apelor de suprafata.
Conform Ordinului 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de
nitraţi din activităţi agricole, localitatea Baile Herculane figureaza pe lista localitatilor poluate cu
nitrati.

4.1.3 Solul/utilizarea terenului
Suprafata teritoriului administrativ este de 7041,86 ha, din care intravilan existent = 248.46 ha
și extravilan 6793,54 ha.
Intravilanul propus prin reactualizarea Planului de urbanism are la baza Protocolul nr.
5159/277.09.2011 incheiat intre Primaria Mehadia si Primaria Baile Herculane care este materializat
de catre OCPI ca limita a unitatii administrativ teritoriale (hotarul) dintre cele doua localitati.
Din suprafata teritoriului administrativ al orasului Baile Herculane prin reactualizarea PUG,
propunerea de dezvoltare este: intravilan propus = 314,29 ha si extravilan = 6727,71 ha.
Bilantul teritorial s-a facut respectand destinatia terenurilor conform codificarii din normele tehnice
pentru introducerea cadastrului general (Ordin MAP nr. 534/ 2001).
Conform bilantului teritorial procentul ocupat de terenurile agricole (arabil, pasuni, fanate si livezi)
este de 12,31% si procentul de teren neagricol este de 87,69%, fiind reprezentat aici de : paduri,
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ape, cai de comunicatie, curti constructii si alte folosinte. Bilantul teritorial evidentiaza principalele
folosinte si destinatia terenurilor din intravilan si procentul ocupat, dupa cum urmeaza:

Orasul Baile Herculane este situat in cadrul natural al Vaii Cernei, care are un aspect de covata
uriasa, in partea superioara, marcata la margini de doua culmi diferentiate ca altitudine si aspect,
intre Varful Paltina (2140 m) si Varful Garba (1740 m), reunite sub forma unei inseuari inalte de
1320 metri, alcatuind cumpana de apa intre bazinele Cernei si Jiului.
Culoarul Cernei este ocupat de soluri brune podzolite, soluri brune si soluri brune acide , facand
parte dintr-o zona mai mare (regiunea inalta a Depresiunii Almajului, vestul Depresiunii Caransebes,
Depresiunea Mehadica).
Mai intalnim soluri intrazonale, care ocupa un spatiu destul de insemnat datorita unor factori
pedogenetici locali, printre care se remarca roca parentala. Astfel, rendzinele se formeaza pe
calcare in conditiile unui climat umed a invelisului forestier, ocupand zona calcaroasa din muntii
Cernei, sub forma unor folii paralele cu Cerna sau petice in interiorul unei zone de sol.
Cele mai frecvente soluri sunt cele silvestre si silvestre brune in diferite grade de podzolire, apoi
cele brun acide. Pe calcare s-au format litosoluri , rendzine tipice si rendzine brune, iar in lunca si
pe terasele Cernei se pot intalni solurile fertile aluviale.
Solul este definit ca stratul de la suprafața scoartei terestre. Este format din particule minerale,
materii organice, apă, aer și organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplinește multe
funcții și este vital pentru activitățile umane și pentru supraviețuirea ecosistemelor. Solurile
determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei,
în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane. De asemenea solurile reglează scurgerea lichidă
şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului
şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite
în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice.
Există o diferenţiere netă a utilizării terenurilor, în concordanţă cu relieful, astfel in bazinul
hidrografic Cerna datorită reliefului înalt şi a densităţii scăzute a populaţiei, pădurile reprezintă
peste 70% din suprafaţa acestor bazine hidrografice, terenurile agricole fiind prezente răzleţ şi
dispuse pe văile mai largi şi în depresiunile intramontane.
Cea mai mare suprafata din suprafata de teren studiata, conform propunerii de dezvoltare, este
reprezentata de paduri 5817,02 ha, urmata de pasuni cu 426,24 ha si fanete cu 352 ha.
Mai mult de ¾ din suprafafa terenurilor agricole, care insumeaza 857 ha, o reprezinta pasunile si
fanetele iar productia lor este destinata uzului gospodariilor individuale. Suprafata arabila este de
doar 68,0 ha.
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Activitatile agricole se desfasoara in sistem individual, terenul arabil fiind situat in Lunca Cernei.
Solul are o favorabilitate moderata pentru pasuni si mica pentru alte culturi. Relieful deluros montan impune restrictii asupra productiei agricole care se limiteaza la livezi (pruni, meri) si culturi
predominante de porumb, pasunat si producerea fânului. Din acest fapt folosirea ingrasamintelor se
realizeaza pe suprafete reduse. Exista totusi situatia ca in cazul unei utilizari nerationale a
ingrasamintelor sa apara efecte aupra calitatii solului, mai ales in situatia fertilizarii unilaterale prin
crearea de carente de elemente nutritive in sol, precum si prin diverse lucrari mecanice in zone cu
potential de erodabillitate a solului (terenuri in panta).
Zona aferenta localitatii Baile Herculane este identificata conform Legii 575/2001 ca zona de risc
seismic si de inundatii pe cursuri de apa. In apariţia şi evoluţia proceselor şi formelor de eroziune
accentuată o solului, atât ca intensitate, cât şi ca extindere, un rol activ îl au viiturile şi scurgerile
superficiale pe versanţi. Aceste fenomene sunt datorate averselor cu caracter torenţial specifice
climatului continental având o frecvenţă ridicată în perioada mai - august.
Intravilanul localitatii Baile Herculane face parte din categoria zonelor predispuse alunecarilor de
teren, datorita morfologiei asezarii, a proceselor de degradare la care au fost supusi versantii
dealurilor marginase.
Terenurile supuse riscurilor naturale în intravilanul orasului Baile Herculane sunt cele situate in
jumatatea inferioara a cursului Cernei, riscul major fiind reprezentat de cresterea si revarsarea
apelor Cernei.
Surse importante de poluare a calitatii solului in perimetrul analizat nu au fost identificate. Intervine
insa, presiunea antropică manifestata in mod direct asupra solurilor, constand in principal din:
- depozitari de deseuri menajere si deseuri din constructii si demolari in locuri nepermise;
• evacuarii de deseuri lichide datorita existentei latrinelor neimpermeabile si datorita
santurilor arterelor stradale;
• depozitarilor de gunoi de grajd;
• utilizarea nerationala a ingrasamintelor.

4.1.4 Zgomot si vibratii
Zona este caracterizata de un nivel scazut al zgomotului si vibratiilor datorita lipsei industriei si a
altor surse majore de disconfort auditiv.
Principala sursa de zgomot si de vibratii este reprezentata de traficul rutier care se desfasoara pe
principalele artere de circulatie din oras (str.Trandafirilor, Zăvoi, Castanilor, DN6/E70 si DN67D).
Frecventa traficului este mai mare in perioadele de crestere a numarului de turisti. Nivelurile de
zgomot generate indica valori care se încadreaza în valorile limita pentru protectia populatiei.
Vibratiile induse sunt imperceptibile.
Alte surse de poluare fonica:
- Lipsa ecranelor de protectie fonica in zona Garii, de-a lungul infrastructurii feroviare.
- Zgomot, polarea aerului si poluare peisagera datorita statiei de betoane si de sortare pietris

4.1.5 Managementul deseurilor
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UAT Baile Herculane este membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „INTERCOM DESEURI
CARAS SEVERIN”, iar functionarea serviciului propriu de salubrizare se face in conformitate cu
prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare la nivelul judetului Caras-Severin, care
stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si
conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de
performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operatori si utilizatori. De asemenea, Operatorul
de salubrizare este obligat prin contract sa respecte prevederile aceluiasi Regulament.
Conform Sistemului integrat de management al deseurilor implementat la nivelul judetului Caras
Severin, statiunea Baile Herculane face parte din Zona 5 de colectare a deseurilor, actualmente
serviciile de salubrizare fiind prestate de un operator privat in baza unui contract de delegare.
Colectarea deseurilor se face selectiv, pe fractii, transferul acestora fiind realizat prin intermediul
unei statii de transfer amplasata in Baile Herculane, in imediata vecinatate a depozitului neconform
(actualmente inchis pe amplasament) si tranferate la CMID Lupac.
Prin proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor” derulat la nivelul judetului
Caras-Severin, in statiunea Baile Herculane s-a urmarit reabilitarea depozitului neconform existent
si realizarea infrastructurii necesare pentru colectarea si transportul deseurilor, respectiv:
- s-a inchis pe amplasament depozitul neconform de deseuri urbane in suprafata de 1.2 ha,
pentru care s-a sistat depozitarea in anul 2009, conform prevederilor HG 349/2005;
- s-a integrat in sistemul judetean de management al deseurilor statia de transfer existenta,
cu capacitate de 5700 tone/an, construita prin proiectul cu finantare Phare CES: „Sistem de
gestionare a deseurilor in zona Baile Herculane” (zona de acoperire a proiectului: Toplet, Iablanita,
Mehadia, Mehadica, Cornea, Cornereva, Luncavita si orasul Baile Herculane) prin extinderea zonei
de acoperire a sistemului de colectare a deseurilor, marirea numarului de fractii colectate selectiv,
modificarea scenariului institutional existent, respectiv: colectarea si transportul deseurilor la statia
de transfer vor fi realizate de un operator privat, in baza unui contract de delegare care include si
furnizarea de
echipamente pentru colectarea deseurilor reziduale si reciclabile si mijloace de
transport si transfer, iar transferul acestora la CMID Lupac se va face de catre operatorul CMID, tot
acesta avand responsabilitatea construirii rampei de incarcare-descarcare a mijloacelor de transport
in containerele destinate transferului fractiilor de deseuri, respectiv adaptarea acesteia la cerintele
de management integrat al deseurilor (SMID) dezvoltat la nivelul intregului judet Caraș-Severin..
Statia de transfer necesita adaptarea la cerintele de management integrat al deseurilor (SMID) ce a
fost dezvoltat la nivelul intregului judet Cras-Severin si care implica o gestionare corespunzatoare a
deseurilor municipale in vederea atingerii tintelor si obiectivelor locale/nationale. Astfel, se vor
colecta separat urmatoarele categorii de deseuri:
•
deseuri municipale (deseuri reciclabile, deseuri reziduale – in amestec cu deseurile
biodegardabile);
•
deseuri periculoase din deseurile menajere;
•
deseuri asimilabile deseurilor municipale (deseuri reciclabile, deseuri reziduale);
•
deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici,
neasimilabile celor menajere;
•
deseuri din echipamente electrice si electronice;
•
deseuri din constructii si demolari rezultate din activitatile de reamenajare si reabilitare
interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala.
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Acest deziderat necesita pe langa suplimentarea dotarilor pentru colectare selectiva si o perioada de
acomodare si de constientizare a populatiei cu noul mod de gestionare corespunzatoare a
deseurilor municipale.

Deseuri orasenesti
Serviciul de colectare si transport a deseurilor este delegat unui singur operator de salubrizare,
care va colecta separat urmatoarele categorii de deseuri:
•
deseuri menajere (deseuri reciclabile, deseuri reziduale – in amestec cu deseurile
biodegardabile);
•
deseuri periculoase din deseurile menajere;
•
deseuri asimilabile deseurilor menajere (deseuri reciclabile, deseuri reziduale);
•
deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori economici,
neasimilabile celor menajere;
•
deseuri din echipamente electrice si electronice;
•
deseuri din constructii si demolari rezultate din activitatile de reamenajare si reabilitare
interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala.
Deseurile reciclabile colectate separat de pe teritoriul tuturor unitatilor adimistrativ teritoriale
care fac parte din Zona 5 - Baile Herculane, vor fi transportate prin intermediul statiei de transfer
de la Baile Herculane la statia de sortare de la Lupac.
Transportul deseurilor reciclabile colectate separat de la statia de transfer Baile Herculane la CMID
Lupac va fi asigurat de catre operatorul CMID Lupac.
Materialele reciclabile rezultate in urma sortarii vor fi stocate pe amplasamentul statiei de sortare,
urmand a fi preluate de operatorii de valorificare, iar reziduurile vor fi transportate in vederea
eliminarii la depozitul conform de la Lupac, prin grija operatorului CMID Lupac.
Deseurile asimilabile reciclabile colectate separat care nu ajung in statia de sortare (ex. sticla)
sunt transportate direct la operatorii care asigura reciclarea acestora.
Deseurile reziduale colectate in amestec cu deseurile biodegradabile vor fi transportate, prin
intermediul statiei de transfer Baile Herculane, si tratate in instalatia de tratare mecano-biologica de
la Lupac. Fractia tratata va putea fi utilizata ca material de acoperire zilnica a depozitului neconform
iar deseurile reziduale rezultate din procesul de tratare vor fi eliminate pe depozitul conform.
Transportul deseurilor reziduale colectate in amestec cu deseurile biodegradabile de la statia de
transfer Baile He
rculane la CMID Lupac va fi asigurat de catre operatorul CMID Lupac.
Deseurile periculoase din deseurile menajere colectate separat vor fi transportate si stocate
temporar la locul special amenajat de catre operatorul de colectare si transport, urmand a fi
eliminate la operatori economici autorizati. Responsabilitatea eliminarii acestora o are operatorul de
colectare si transport.
Deseurile voluminoase colectate separat vor fi transportate si stocate temporar la locul special
amenajat de catre operatorul de colectare si transport, urmand a fi valorificate daca este posibil si
fezabil din punct de vedere tehnico-economic, fractia care nu poate fi valorificata fiind eliminata la
depozitul conform de la Lupac. Responsabilitatea valorificarii/eliminarii acestora o are operatorul de
colectare si transport. Transportul in vederea eliminarii la depozitul conform va fi realizat de catre
operatorul CMID Lupac.
Deseurile din constructii si demolari colectate separat (doar cele rezultate din activitatile de
amenajare si reabilitare a locuintelor proprietate individuala) vor fi valorificate (daca este posibil) si
fractia nevelorificabila eliminata la un depozit care accepta acest tip de deseuri/depozitul conform
de la Lupac. Valorificarea acestora si transportul in vederea eliminarii la depozitul conform va fi
realizat de catre operatorul de colectare si transport din Zona 5 Baile Herculane.
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Deseurile de echipamente electrice si electronice colectate separat vor fi preluate de catre
operatorii de valorificare sau de asociatiile colective care actioneaza in numele acestora.
Deseurile verzi din parcuri si gradini colectate separat vor fi gestionate ca deseuri reziduale (in
amestec cu biodeseuri) si vor fi transportate la instalatia de tratare mecano-biologica de la Lupac
(sunt prevazute celule separate pentru compostarea acestora). Compostul rezultat poate fi utilizat
la intretinerea spatiilor verzi din zona. Transportul in vederea tratarii va fi asigurat de catre
generatorii de deseuri (care le colecteaza separat) sau de catre operatorul statiei de transfer
(operatorul CMID).
Locuitorii din zona periurbana a orasului Baile Herculane si circa 34% din locuitorii din mediul rural
vor colecta separat deseurile biodegradabile, asigurand compostarea individuala a acestora, in
recipientii speciali furnizati de catre Operator.

Deseuri industriale
Cantitatea totala de deseuri industriale rezultata este neglijabila, intrucat pe raza orasului nu
functioneaza unitati industriale. Principalele activitati generatoare de deseuri periculoase identificate
sunt activitatile de transport, deseurile generate fiind reprezentate de ulei uzat, baterii si
acumulatori uzati, filtre de ulei uzate etc., tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor fiind
realizata prin intermediul firmelor autorizate.

Deseuri speciale generate din activitati medicale
Din informatiile existente rezulta o cantitate anuala mica de deseuri generate din activitati medicale,
acestea fiind produse de Serviciul de Ambulanta din cadrul Clinicii orasenesti precum si de
cabinetele medicale de pe raza orasului.
Deseurile medicale periculoase sunt gestionate in conformitate cu prevederile planurilor proprii de
gestionare a deseurilor provenite din activitati medicale, corespunzator prevederilor legale,
colectarea si eliminarea acestora fiind realizata prin intermediul operatorilor autorizati in transportul
deseurilor periculoase conform HG 1061/2008, iar evidenta cantitativa se tine conform normelor
sanitare in vigoare si a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti
Cantitatea de namol estimata pentru statia de epurare Baile Herculane este de cca 752 tone/an.
Modalitati estimate de valorificare: utilizarea in agricultura cu 22% SU/an, conditia promovarii
namolului ca fertilizator in agricultura fiind ca solul sa nu fie afectat in mod negativ de
componentele acestuia sau depozitarea pe deponeul Lupac cu 35% SU/an.
La nivelul localitatii nu este rezolvata problema deseurilor din constructii si demolari, acestea
fiind aruncate ilegal.

4.1.6 Populatia/sanatatea umana
Populatia orasului Baile Herculane la recensamantul din 2011 numara 5008 persoane, din care 2372
barbati si 2636 femei, predominant romani peste 86%. Populatia este caracterizata de o scadere a
numarului de locuitori si o usoara tendinta de imbatranire.
Zona este caracterizata si de depopulare, existand o tendinta accentuata de plecari din localitate,
atat cu domiciliul cat si cu resedinta, determinata de lipsa diversitatii locurilor de munca. Domeniile
mai bine reprezentate, in sensul numarului de angajati, sunt industria, comertul si serviciile cu
angajati in jurul cifrei 500 la nivel de an 2010, urmat de constructii.
In ultimii ani s-a constatat dezvoltarea sectorului serviciilor, acest lucru datorandu-se in principal
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aparitiei la nivel de statiune a unor noi structuri de cazare si alimentatie care au fost nevoite sa
angajeze personal pe perioada nedeterminata sau determinata.
In general populatia orasului Baile Herculane nu este supusa unor factori de disconfort ca urmare a
poluarii mediului inconjurator. Elementele de stres se constituie in conditiile de trai modeste, cu
toate ca zona are un potential economic exceptional, beneficiind de cele cinci patrimonii: natural,
istoric, turistic, cultural si nu in ultimul rand balnear. Statiunea Baile Herculane poate reintra in
circuital international cu conditia aducerii la standarde corespunzatoare a serviciilor oferite turistilor
in toate privintele: acces, cazare, tratament si divertisment. Statiunea este solicitata de turisti si
inclusa in itinerariile turistice nationale si internationale.
Principalul disconfort al locuitorilor este creat de poluarea determinata de trafic.
Nu au fost identificate ca fiind realizate studii care sa puna in evidenta influentele calitatii mediului
inconjurator asupra populatiei orasului Baile Herculane. Aici, datorita bioclimatului zonei, cadrului
natural valoros nepoluat si a resurselor balneo-climaterice se pot trata cu succes prin procedee
naturale o gama larga de afectiuni si boli. Conform recensamantului din 2011, din cei 5008 locuitori,
peste 12% (607 locuitori) reprezinta populatia cu varsta peste 60 de ani.
Nu exista un deficit de spatii verzi amenajate in raport cu numarul de locuitori (mp/loc), fata de
cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor.

4.1.7 Biodiversitatea
Datorita amplasarii statiunii in perimetrul unui parc national (Domogled-Valea Cernei), potentialul
biogeografic exista din abundenta.
Flora:
Zona este caracterizata de o vegetatie specifica climatului de nuanta submediteraneana, existand o
flora foarte diversificata, care cuprinde si multe endemisme, avand o exceptionala importanta
botanica.
In Valea Cernei se intalnesc mai multe etaje de vegetatie, de la padurile de gorun la molidisurile de
limita. Totusi, dominante sunt padurile de fag, in care, pe linga Fagus sylvatica se intalneste Fagus
orientalis. Pe platoul carstic intalnim elemente de vegetatie cu un pronuntat caracter termofil, intre
care specii caracteristice sunt: liliacul (Syringa vulgaris), mojdreanul (Fraxinus ornus), scumpia
(Cotinus coggygria), carpinita (Carpinus orientalis) si alte plante mediteraneene.
Pe teritoriul parcului Domogled - Valea Cernei intalnim urmatoarele specii de plante ocrotite:
Sangele voinicului, Bulbucul de munte, Ghimpele, Smardarul, Stanjenelul, Alunul turcesc,
Brandusa galbena, Narcisa, Lacramioara, (Sorbus borbassi) specie endemica de scorus, (Colchicum
haynaldi) specie de brandusa, Cornutelul banatean, (Hypericum rochelii) specie de pojarnita,
(Astragalus depressus) specie de cosasi , Barba caprei.
Arborele mamut, Sequoia Gigantea, este o specie rara reprezentata doar de cateva exemplare pe
teritoriul Romaniei, fiind declarat monument al naturii. Acesta poate fi admirat in centrul statiunii.
De asemenea, sunt si multe specii endemice, care inca nu au statut de plante ocrotite: Pinul negru
banatean, Scaunul cucului, Sapunarita, Alsina, specie de mixandra salbatica, (Sorbus dacica) specie
de scorus, Grozama, Inul banatean, Urechea ursului, Stanjenelul banatean, alunul turcesc, garofita
alba, mixandra banateana, albastrica, borceag salbatic, gusa porumbelului de piatra.
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Alte specii din Valea Cernei sunt: aninul alb, fag, alun, frasin, jugastru, curpen de padure, tei
argintiu, carpinita, liliac (Padurea de liliac), iedera, gorun, cer, stejar pufos, scumpie, urzica moarta,
ventrilica.
Existenta acestor specii, fie ele protejate, endemice sau neocrotite creeaza un ecosistem cu totul si
cu totul special, contribuind la biodiversitate. Astfel, prin ocrotirea si respectarea regulilor prevazute
pentru protectia valorilor naturale, se reuseste sa se mentina biodiversitatea si sa se conserve
integritatea ecosistemelor. Toate aceste specii de plante exista datorita stabilitatii ecologice si
calitatii unor interventii care nu afecteaza ecosistemul.
Fauna si fondul cinegetic
Viata freamata prin mii de specii de animale, prezente peste tot, pe stancile golase si in
intunecimea codrilor, in izvoarele de apa si in bezna pesterilor. Fauna cavernicola este reprezentata
de peste 150 specii, o parte din acestea fiind relicte endemice, ca de exemplu: Troglovitraea
argentauri, Acicula oltenica, Speocyclops lindbergi, Centromerus dacicus etc.
Dintre pasari, specii de origine sudica sunt: drepneaua mare (Apus melba), lastunul de stanca
(Ptyonoprogne rupestris), randunica roscata (Hirundo daurica), uliul pasarar, uliul gainilor,
porumbelul gulerat, potarnichea de munte, codobatura de munte , ciocanitoarea neagra, cucul,
sturzul, bufnita , gaia, cucuveaua, gainusa de alun.
Valea Cernei si zonele invecinate adapostesc cea mai mare diversitate de lepidoptere din Romania,
peste 1500 de specii, 45% din fauna de lepidoptere a Romaniei. Dintre arahnide, putem intalni
scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus), iar dintre vertebrate, reprezentative pentru aceasta
zona sunt vipera cu corn (Vipera ammodytes) si sarpele lui Esculap (Elaphe longissima).
Dintre mamifere, chiropterele (liliecii) formeaza colonii mari in unele pesteri- liliacul troglofil
(Rhinolophus ferrumequinum), iar dintre speciile de dimensiuni mai mari, cele mai bine
reprezentate sunt: vulpea (Vulpes vulpes), jderul de copac (Martes martes), bursucul (Meles
meles), pisica salbatica (Felis silvestris), vidra (Lutra lutra), capriorul (Capreolus capreolus), ursul
(Ursus arctos) si rasul (Lynx lynx). De asemenea, intalnim urmatoarele endemisme de fauna:
presura barboasa, pietrarul banatean, lastunul mare, balaurul, broasca testoasa de uscat si vipera
cu corn.
Areale naturale protejate
Localitatea Baile Herculane este situata in Parcul National Domogled-Valea Cernei, infiintat
prin Ord. 7 al MAPPM/27.01.1990, reconfirmat prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a III-a Zone naturale protejate de interes national, in conformitate
cu procedura aprobata prin OM nr. 850/2003 si in baza prevederilor din OUG nr. 57/2007.
Parcul National Domogled – Valea Cernei a fost preluat in administrare de Directia Silvica Resita,
conform contractului nr. 745 din 22.05.2004 incheiat intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
si Regia Nationala a Padurilor- Romsilva.
Managementul parcului este reglementat prin Planul de management elaborat de custode.
Parcul National Domogled-Valea Cernei acopera una dintre cele mai interesante zone din tara, in
care, inca din 1932, s-a constituit una dintre primele rezervatii stiintifice ale Romaniei. Parcul
National Domogled - Valea Cernei este al doilea ca marime din tara si unicul care inglobeaza un
intreg bazin hidrografic si un singur masiv montan.
Din punct de vedere administrativ, parcul se desfasoara pe teritoriul a trei judete: Caras-Severin,
Mehedinti si o mica portiune din Gorj.
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Accesul in parc: in sud, intrarea se face din drumul european E70, prin cartierul Pecinisca din
statiunea Baile Herculane; din est, se poate ajunge direct in zona centrala a parcului pe drumul
national DN67D ce leaga localitatea Baia de Arama de statiunea Baile Herculane, iar dispre nord, se
poate ajunge pe ruta Uricani-Campul lui Neag.
Parcul are o suprafata de 61211 ha.
In Parcul National Domogled-Valea Cernei se afla centrul ariei de raspandire a Pinului Negru de
Banat (Pinus nigra ssp.banatica), specie endemica, care este renumita pentru rezistenta si
adaptarea sa in conditii vitrege, ceea ce inseamna ca se dezvolta pe stanci abrupte dezgolite (fara
sol). Extinderea acestei specii este continua si pe mari suprafete, formand arborete de mare valoare
peisagistica. Intalnim aceasta specie pe formatiuni stancoase abrupte, care ne dau o imagine
somptuoasa, parca rupta din basm.

Pesterile termale din Parcul National Domogled-Valea Cernei sunt unice in Romania si foarte rare
pe glob, pesteri in care, conditiile de mediu sunt asemanatoare celor din climatul tropical (35o-45o
temperatura aerului), fapt pentru care fauna si speleotemele au caractere aparte.
Un exemplu ar fi Pestera lui Adam, careia i s-ar putea conferi statutul de rezervatie stiintifica,
pentru conservarea si studierea in continuare a conditiilor de oaza tropicala unica in Romania, cu
punga ei de aer cald, coloniile de lilieci si fauna de guano, precum si crusta si stalactitele
gelatinoase nemaiintalnite in alte pesteri.
O alta pestera interesanta, din mai multe puncte de vedere este Pestera (Grota) cu aburi (are doar
14 m lungime) care rasufla aburi fierbinti (52o-56o), cu miros de pucioasa, printr-o crapatura in
stanca, auzindu-se bolboroseala infundata ca de cazan urias in clocot, ce insoteste aburii.
Emanatiile sulfuroase fierbinti au creat conditii pentru dezvoltarea unui muschi pe care il gasim
numai aici (Philonotis schliephackei), pentru protectia caruia s-a propus chiar crearea unei rezervatii
in acest punct. De asemenea, foarte rare in pesterile tarii, sunt depunerile de cruste si speleoteme
din gips, pe mari suprafete ale peretilor si planseului, ceea ce intalnim in pestera lui Ion Barzoni.
Prezenţa speciilor şi habitatelor de interes comunitar a determinat desemnarea în zona parcului
naţional a două situri Natura 2000, situl de importanţă comunitară ROSCI0069 Domogled – Valea
Cernei și aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei în cadrul
rețelei NATURA 2000. Cele trei categorii de arii protejate nu se suprapun perfect.

Situl Natura 2000 Domogled-Valea Cernei, cod ROSCI0069 Domogled –Valea Cernei, a
fost instituit prin Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.
Are o suprafață de 62171 ha și a fost înființat pentru protejarea unui număr impresionant de
habitate de interes comunitar, specii de plante, mamifere, amfibieni și reptile, nevertebrate, pești.
Scopul instituirii acestuia a fost: asigurarea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale, a
faunei și florei sălbatice; menținerea sau restabilirea, într-o stare de conservare favorabilă, a
habitatelor naturale, a speciilor din fauna şi flora sălbatică de interes comunitar; menținerea şi,
dacă este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, care sunt de importanță majoră pentru fauna
şi flora sălbatică.

Aria de protecție specială avifaunistică, cod ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei, a fost
instituită prin Hotărârea nr. 1248/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică,
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ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Are o suprafață de 66617
ha și a fost declarat pentru protecția speciilor de păsări de interes comunitar din zonă și a avut
drept scop: protecția, gestionarea și reglementarea speciilor de păsări care trăiesc în mod natural în
stare de sălbăticie din zonă; aplicarea măsurilor necesare pentru conservarea, menținerea sau
refacerea unei diversități și a unei suprafețe suficiente de habitat pentru toate speciile de păsări
vizate; aplicarea măsurilor necesare pentru menținerea sau adaptarea tuturor speciilor de păsări
vizate, la un nivel care corespunde în mod special exigentelor ecologice, științifice și culturale,
ținându-se seama de exigențele economice și recreaționale.
Formularele standard Natura 2000 ale celor doua situri sunt atasate prezentului document.

In interiorul parcului există 11 rezervații naturale (categoria IV IUCN) desemnate prin Legea nr.
5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a
Zone Protejate, dintre care trei sunt situate pe teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane:
Rezervaţii naturale în interiorul ariilor protejate vizate
Nr.
crt.

Denumire

Tip

Localizare

Suprafata

1.

Domogled

mixtă

Orașul Băile Herculane

2.382,8

2.

Coronini-Bedina

mixtă

Orașul Băile Herculane,

3.864,8

Judet
CarașSeverin
Caraș-
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3.

Iauna-Craiova

mixtă

4.

Belareca

mixtă

5.

Iardaștița

forestieră

Comuna Mehadia
Comunele Cornereva și
Mehadia
Comunele Cornereva și
Mehadia
Orașul Băile

6.

Peștera lui Ion Bârzoni

speologică

Comuna Cornereva

0,1

7.

1.166,0

Gorj

9.
10

Peștera Martel
Cheile Corcoaiei

2,0
34,0

Gorj
Gorj

11.
12.

Vârful lui Stan
Valea Țăsna

Comuna Padeș, satul
Cloșani
Comuna Padeș, satul
Cerna-Sat
Comuna Padeș
Comuna Padeș, satul
Cerna-Sat
Comuna Isverna
Comuna Balta

1.730,0

8.

Piatra Cloșanilor (inclusiv peşterile
Cloşani și Cioaca cu Brebenei)
Ciucevele Cernei

Severin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
Gorj

120,0
160,0

Mehedinți
Mehedinți

mixtă
mixtă
speologică
mixtă
botanică
mixtă

1.545,1
1.665,7
501,6

Sursa: Planul de Management Integrat al Parcului National Domogled Valea Cernei si al siturilor Natura 2000 ROSCI 0069 si ROSPA 0035
rev1

Interiorul statiunii beneficiaza de spatii verzi, cu vegetatie ierboasa specifica, cu arbori si arbusti
ornamentali adaptati climei submediteranee, intregind astfel peisajul natural al localitatii. In Gradina
botanica din Parcul Central exista arborele Seqoia adus din Canada in anul 1825, dudul pletos
originar din China, magnolii, arborele de Tisa, etc. In anumite zone ale orasului exista spatii verzi cu
vegetatie degradata.
In jurul statiunii nu se poate spune ca s-a inregistrat o scadere a biodiversitatii. Exista insa factori
perturbatori care pot determina retragerea suprafetelor habitatelor de flora si fauna de la limita
intravilanului localitatii in zonele unde se practica turismul sezonier, turismul neecologic, in zonele
unde se abandoneaza deseurile municipale, inclusiv a deseurilor din constructii si demolari sau au
loc deversari repetate de ape uzate fecaloid-menajere in apele raului Cerna. Braconajul, de
asemenea, poate duce la o reducere a numarului de specii de plante si anumale protejate.
Zona nu este caracterizata de o crestere excesiva a pasunatului.Terenurile sunt păşunate din
vechime, dar în ultimul timp se pare că presiunea păşunatului se reduce treptat, pe fondul
schimbărilor economice. În acest mod, mai ales pe dealurile cu pante mai mari, păşunile se
împăduresc treptat, cu specii arbustive, rezistente.

4.1.8 Factorii climatici
Datorită aşezării localitatii în partea de sud vest a ţării, teritoriul se integrează climatului temperat
– continental moderat, subtipul bănăţean, cu nuanţe mediteraneene. Subtipul climatic bănăţean se
caracterizează prin circulaţia maselor de aer atlantic şi prin invazia maselor de aer mediteranean,
conferindu-i regimului termic un caracter moderat, cu frecvente perioade de încălzire în timpul
iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate.
Valea Cernei este adapostita de culmi a caror orientare favorizeaza patrunderea maselor de aer
sud-vestice, adanc spre nord-est. Influentele submediteranene se fac simtite prin temperaturi mai
crescute decat in nordul tarii. Verile sunt calde si racoroase, cu un grad mai mare de instabilitate
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termica, pusa in evidenta de frecventa averselor, insotite de descarcari electrice, cu temperaturi in
jur de 18-20 0C, in timp ce iernile sunt blande, dar cu precipitatii abundente. Temperatura medie
anuala, cu toate ca se afla in plina regiune de munte, este de 10,5 0C la Baile Herculane, pentru ca
pe crestele Godeanului sa se apropie de 0 0C.
Valorile absolute ale temperaturii aerului prezinta o foarte accentuata variabilitate: maxima absoluta
la Baile Herculane a fost de 43.89 0C, in 24.07.2007, iar minima absoluta a fost de –20.00 0C, in
10.02.2005. (Vremea si previziuni meteo in Herculane – Temperaturi in Herculane, Romania)
Iernile sunt blande, cu media lunii ianuarie de -2 º C; numarul de zile de iarna, cu temperaturi sub
0 º C, este in medie de 19/an, repartizate in special in luna ianuarie. Primaverile sunt timpurii, iar
verile placute, datorita abundentei vegetatiei, cu o medie a lunii celei mai calde, iulie de 21º C.
Toamnele sunt lungi, calduroase, favorabile practicarii turismului.
Impactul climei asupra arealului turistic al Bailor Herculane
Clima si elementele sale componente sunt nuantate de configuratia majora a reliefului, in cazul de
fata muntele, dar si de configuratia de detaliu, de expozitia versantilor, inclinarea, forma si
orientarea culmilor. La acestea se mai adauga invelisul vegetal, in special vegetatia forestiera.
Toate acestea influenteaza si detaliaza clima, care actioneaza la randul sau asupra organismului
uman. „De factorii climatici, cu impact bioclimatic (temperatura, precipitatii, umiditate, vanturi,
durata de stralucire a soarelui, compozitia atmosferei, radiatiile solare) depinde pretabilitatea unei
regiuni sau statiuni turistice la cura, la activitati de recreere, la practicarea unor sporturi de sezon.”
(Cianga N., 2002, Romania- Geografia Turismului).
Mai mult decat consecintele pozitiei, este de luat in seama situatia orografica generala si adapostul
oferit de masivele muntoase care inconjoara din trei parti jumatatea de obarsie a bazinului. Toate
acestea creeaza premizele unor conditii climatice si topoclimatice aparte, reflectate in trasaturile
generale ale mediului.
Pentru statiunea montana Baile Herculane, climatul placut este un avantaj net, imbinand aspectele
temperat-continentale cu influentele submediteranene care “aduc primavara mai repede” in
statiune si fac iernile mai blande.

4.1.9 Patrimoniul cultural si arheologic
La nivelul orasului Baile Herculane, conform Legii nr. 5/2000 – PATN Sectiunea a III-a – Zone
protejate , sunt declarate valori de patrimoniu cultural de interes national. In lista monumentelor si
siturilor arheologice se afla punctul "Pestera Hotilor" - complex paleolitic, cu vestigii de locuire
din epocile: epipaleolitic, neolitic, eneolitic si bronz.
Patrimoniul construit al zonei este alcatuit din 74 de obiective inscrise in Lista Monumentelor
Istorice (LMI) 2010 dupa cum urmeaza :
ISituri arheologice (14 obiective)
IIAnsambluri si monumente de arhitectura (10 + 45 obiective)
IIIMonumente de for public/arta plastica – statui (5 obiective)
-

Siturile arheologice, dificil de reperat pe teren, necesita un proiect de punere in valoare ca
patrimoniu antic roman, legat de profilul asezarii termale,
Monumentele de arhitectura : au, cu cateva exceptii, o stare fizica precara, legata de lipsa de
functiuni sau de o utilizare neadecvata.
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Ansamblurile (urbane, arhitecturale si balneare): prezente in LMI 2010 impreuna cu tesutul
urban inconjurator (strazi, spatii verzi, cursul amenajat al raului Cerna) formeaza o zona care
alcatuia o rezervatie de arhitectura in LMI 1992 nu si in listele ulterioare (2004, 2010) ;
Patrimoniul construit al orasului Baile Herculane se afla intr-o proportie importanta atat in stare de
declin urban, arhitectural cat si din punct de vedere social si economic: multe cladiri prezinta risc
structural si de deteriorare a elementelor arhitecturale de valoare, o importanta suprafata a spatiilor
interioare din cladirile de patrimoniu sunt neutilizate, proprietarii privati nu investesc in cladirile de
patrimoniu (nu acceseaza sau nu dezvolta proiecte de punere in valoare/refunctionalizare a acestor
spatii).
-

Cladirile istorice – in special hotelurile si bazele de tratament, cu mare potential si valoare de
patrimoniu, se degradeaza nu numai din cauze „naturale”, ci si datorita problemelor legate de
proprietate (transferuri, blocaje, etc.), a lipsei de fonduri, a problemelor legate de costurile pentru
modernizare si intretinere (in special in ceea ce priveste problema incalzirii in sezonul rece), un
management defectuos si personal putin pregatit.
Vilele si pavilioanele sunt construite in cursul sec. XIX si prezinta un avansat grad de uzura.
Cea mai mare parte dintre ele sunt declasificate si nefolosite, necesitand lucrari de modernizare si
consolidare, cat si schimbarea gradului de confort in vederea reclasificarii.
Pavilioanele scoase din functiune: Pavilionul 1 Traian, Pavilionul 2 Decebal, Pavilionul 5-6,
Pavilionul 10, Pavilionul 3-4 Apollo .
Pavilioane mentinute in functiune: pavilionul 12 – luat in locatie de gestiune cu terasa si
cafenea amenajata la parter si fost renovat in 1986, pavilionul 7 (Hotel Ferdinand).
Exceptie face vila Belvedere, fosta 1 Mai, modernizata si extinsa cu baza de tratament proprie, bar,
restaurant, terasa, categoria ** , in perioada 1985-1987.
Toate vilele fac parte din patrimoniul arhitectural al statiunii, avand o vechime de 130-190 ani.
In prezent obiectivele de patrimoniu de pe teritoriul localitatii sunt insuficient valorificate.
Spatii cu functiune culturala
- Casa de cultura “Nicolae Stoica de Hateg”
- Biblioteca oraseneasca
- Muzeul de istorie “General Nicolae Cena”
Aceste spatii sunt insuficiente pentru a corespunde profilului cerut prin “carta calitatii”pe care
reteua europeana “Asociatia Europeana a Oraselor Istorice Termale”(EHTTA), asociatie in care
Romania este partenera, a instituit-o pentru membrii sai. Unul din cele 18 criterii ale cartei il
reprezinta existenta echipamentelor culturale constand dintr-o diversitate in care sunt prezente
galerii de arta, muzee, teatru, sala de concerte, casino, centru de congrese.

4.1.10 Peisajul
Orasul Baile Herculane este situat in cadrul natural al Vaii Cernei, singura dintre vaile Carpatilor
Meridionali care se inscrie in intregime intr-un culoar tectonic, separand Muntii Godeanu si Muntii
Cernei de Muntii Valcan si Muntii Mehedinti, fiind orientata pe directia nord-est sud-vest.
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Apartenenta sa la un ansamblu geografic foarte complex si la bazinul Dunarii, s-a reflectat intr-o
diversitate deosebita a aspectelor de relief si peisaj, cat si intr-o evolutie proprie, ceea ce a facut ca
bazinul sa aiba o specificitate aparte. La elementele reliefului se adauga vegetatia bogata si fauna
diversa, cat si climatul favorabil cu influente sud-mediteraneene.
Privita in ansamblu, Valea Cernei are un aspect de covata uriasa, in partea superioara, marcata la
margini de doua culmi diferentiate ca altitudine si aspect, intre Varful Paltina (2140 m) si Varful
Garba (1740 m), reunite sub forma unei inseuari inalte de 1320 metri, alcatuind cumpana de apa
intre bazinele Cernei si Jiului.
Muntii Godeanu etaleaza un relief masiv, greoi, cu creste secundare prelungi si usor rotunjite care
coboara in trepte inspre Cerna. Obarsiile vailor au fost modelate de ghetari. Inspre sud-vest, Muntii
Godeanu se continua cu Muntii Cernei, unde peisajul este mai variat, in functie de substrat. Apar
astfel atat culmi masive cu interfluvii rotunjite, cat si creste inguste care, inspre Cerna, se termina
brusc prin pereti verticali corespondenti calcarelor.
Calcarul predomina in proportie de 60%, conducand la aparitia in teritoriu a numeroase fenomene
carstice: pesteri, cascade, izbucuri. Pe calcare se dezvolta un relief carstic, tipic, iar cele mai mari
inaltimi sunt martorii eroziunii calcaroase.
Elementele de peisaj specifice zonei analizate sunt:
- Lunca raului Cerna, raul Cerna reprezinta unul din elementele care definesc spatiul
urban si periurban al statiunii Baile Herculane.
- Padurile din vecinatatea UAT Baile Herculane
- Pesterile:
o Pestera Closani (o suita de gururi cu bolte inalte, stalactite, stalagmite si lacuri bazine cu fundul acoperit de un strat de argila sau de calcit, cele mai multe
dintre ele cu apa cristalina.); este amplasata la o altitudine de 440 m, are o
lungime de 1100 m, o singura deschidere si este formata din doua galerii: Galeria
Laboratoarelor si Galeria Matei Ghica;
o Pestera 10 din Valea Cernei, numita si Pestera Mare din Ciuceava Chicerii (gururi
cu apa cristalina). Pestera este amplasata in Ciuceava Chicerii, la jumatatea
distantei dintre Ogasul Sec si Ogasul Chicerii, nu departe de Izvorul Cernei.
o Grota Haiducilor
o Pestera cu aburi
- Cascadele :
o Cascada de la Rosetu, unde s-a inregistrat cea mai mare cantitate de ioni
negativi, cu o cadere in trepte de 120 m, pe raul Cociului (la km 6).
o Cascada Vanturatoarea (km 12,8) - cu o cadere directa de 40 m, avand un loc
de odihna retras cu 5-6 m fata de locul de cadere a apei.
- Lacurile: cel mai important lac din zona statiunii Herculane este lacul de baraj artificial
de pe Valea Cernei, lacul de acumulare Herculane, construit in 1988 in scopul producerii
energiei electrice si mentinerii echilibrului apelor subterane din perimetrul statiunii.
- Ape termale/ termominerale: 19 izvoare naturale cu apa termominerala, raspandite
de-a lungul Cernei, pe o lungime de aproape 4 kilometri; ele apar in granite (Sapte
Izvoare Calde) si calcare (izvoarele Hercule si Hygeea);
La aceste elemente de peisaj natural se adauga peisajul construit constand din vilele, pavilioanele
care fac parte din patrimoniu arhitectural, cu o vechime de 130-190 de ani si toate obiectivele
arhirecturale construite in perioada de inflorire a statiunii Baile Herculane: gara Baile Herculane,
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fostul cazino, chioscul Apolo, cladirile din zona centrala istorica care apartin stilistic unui baroc
austriac impresionant, etc.
Peisajul natural al zonei este afectat de turismul necontrolat si deseurile menajere aruncate de
turisti si populatia zonei. In valea Cernei au loc deversari de ape reziduale.
Lipsa locurilor de campare, a zonelor de agrement prestabilite conform cerintelor planurilor de
management ale ariilor protejate si a ecoturismului neorganizat din ultimii ani au generat o serie de
efecte negative asupra peisajului, precum si asupra patrimoniului natural.
Peisajul arhitectural al statiunii are aspect de „ruina”, ca urmare a lipsei lucrarilor de consolidare si
reconstructie a cladirilor de patrimoniu.

4.1.11 Infrastructura rutiera/transportul
Reteaua de drumuri a localitatii este reprezentata de drumul care strabate statiunea de la un capat
la altul, urmand valea Cernei. Este un drum cu doua benzi de circulatie pe sens, care se incadreaza
in categoria a III –a, ca strada de colectare. Din aceasta artera se desprind strazi de deservire
locale, de categoria a IV –a, cu o singura banda de circulatie.
Strazile de categoria IV, de folosinta locala asigura accesul la locuinte, institutii publice, obiective
turistice si alte obiective din cuprinsul zonelor functionale (in general pentru trafic redus).
Statiunea este deservita de o serie de alei turistice si parcari auto.
Transportul in comun se desfasoara intre gara si piata Hercules, pe traseul drumului principal, fiind
asigurat cu autobuze. La km 0 pe strada Castanilor se desprinde un drum de legatura care conduce
traficul turistic si de deservire al vaii Cernei pe drurmul ocolitor DN 67D – astfel se diminueaza
considerabil traficul in zona centrala.
Conform datelor statistice, la nivelul anului 2010 lungimea strazilor orasenesti era de 30 km, iar
lungimea strazilor modernizate de 28 km.
Statiunea beneficiaza de transport feroviar electrificat asigurat de linia Bucuresti-Craiova-OrsovaCaransebes-Timisoara prin statia de calatori Herculane. Statia de cale ferata se afla la intrarea in
localitate, pe E70 si este un monument de arhitectura.
Accesul in localitate se realizeaza prin:
Acces rutier: prin drumuri modernizate, de importanta europeana sau nationala:
• E 70 : Timisoara – Caransebes - Baile Herculane – Turnu Severin - Craiova-Bucuresti
• DN 67D: E 70 /Gara Baile Herculane - Baia de Arama - Targu Jiu / DN 67 / E 79; drumul
national care traverseaza statiunea pe la limita sud-estica a acesteia, leaga doua artere
rutiere europene de mare circulatie (E 70 si E 79), care au iesire din tara prin punctele de
frontiera dinspre Ungaria (Bors), Serbia (Moravita) si Bulgaria (Calafat); DN 67D traverseaza
Parcul National Domogled Valea Cernei si face legatura intre judetele Caras-Severin si Gorj.
• DJ 608D: Gara Herculane / E 70 – Baile Herculane / DN 67D, traverseaza statiunea prin
partea centrala, este drumul de acces in statiune cel mai utilizat de turisti;
• DJ 608E: DJ 608D/Baile Herculane – DN 67D.
Acces feroviar: calea ferata internationala Bucuresti -Timisoara - Budapesta, gara Herculane;
asigura legatura dinspre capitala tarii spre cele doua puncte de frontiera Jimbolia si Stamora
Moravita; este tronsonul feroviar european care uneste Orientul cu Centrul si Vestul Europei.
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Acces aerian: traficul aerian de calatori poate fi asigurat prin aeroporturile cele mai apropiate:
Caransebes (78 km), Craiova (160 km) si Timisoara (170 km, aeroport international).
Acces fluvial: fluviul Dunarea, prin porturile Orsova sau Drobeta-Tr. Severin, poate constitui cale
de acces pentru turistii care sosesc pe nave de croaziera, dinspre vestul Europei. Aceasta cale de
acces poate deveni, in perspectiva dezvoltarii turismului de croaziera pe Dunare, una
reprezentativa, mai ales pentru turistii din vestul Europei.

4.1.12. Turism
Statiunea Baile Herculane cat si imprejurimile acesteia beneficiaza de o valoare peisajistica
remarcabila, datorita stancilor de calcar cu forme exocarstice spectaculoase, a vegetatiei bogate si
a apelor inca curate. Vegetatia este caracteristica - pe coastele din dreapta si din stinga Cernei
cresc paduri de arbori pitici in special de liliac , iar pinul banatean cu coroana in forma de umbrela
lata poate fi observat pe tancurile abrupte, dind un aspect de vale mediteraniana defileului
Obiective turistice legate de carst: pesteri, creste si abrupturi, cascade, vai de tip chei
Zona este impresionanta prin relieful tipic de carst din bazinul Cernei, care, cuprinde peste 100 de
pesteri, avene, chei impresionante, doline de mari dimensiuni, precum si renumitele ciuceve si
geanturi care marginesc cursul inspumat al Cernei.
Cele mai interesante forme de relief de pe Valea Cernei sunt cheile, care au o larga raspandire.
Toate apele permanente sau temporare care strabat calcarele formeaza chei spectaculoase, cu
pereti ce depasesc pe Valea Cernei 150 metri. Chei frumoase si salbatice ca cele ale Sturului,
Sterminosului, Cernisoarei, Ramnutelor, Tasnei, Peciniscai si multe altele, incanta si imbie turistul la
drumetie. Primavara cand se topesc zapezile sau ploua, cheile sunt strabatute de ape, iar vara, in
majoritatea cazurilor, paraiele seaca, dand posibilitatea turistului de a le strabate cu piciorul.
Datorita climatului special al statiunii Baile Herculane, indicele climato-turistic este cuprins intre
lunile mai-septembrie (5 luni), indice care pentru statiunile montane este cuprins intre lunile iulieseptembrie (3 luni).
Valoarea terapeutica a apelor termale si sulfuroase existente in zona, favorizeaza atat turismul
terapeutic cat si pe cel de agrement (bazine cu apa termala, caditele cu apa termala de pe malul
Cernei, apa Cernei).
De asemenea, istoricul statiunii, face din aceasta un punct de atractie pentru turisti, pe tot
cuprinsul anului.
Constatandu-se ca exista un interes pentru statiune, in perioada 2000-2010 a crescut numarul
unitatilor de cazare de la 20 la 48, insa contradictoriu numarul locurilor din unitatile de cazare a
scazut de 5152 la 4273. Acest fapt se datoreaza urmatoarelor aspecte:
- creste numarul de hoteluri de la 9 la 12 unitati, dar scade numarul de locuri in aceste
unitati de cazare de la 4065 la 3494;
- creste numarul de pensiuni turistice urbane, de la 0 la 29 unitati;
- scade numarul de vile turistice de la 6 la doar o unitate in anul 2010, precum si numarul
de locuri de cazare de la 863 de locuri la 12;
- desfiintarea taberi de scolari, care a functionat pana in 2009, numarul de locuri scazand
treptat de la 150 pana la 45 in 2009.
Din analiza datelor existente pentru perioada 2000-2010, se constata ca cerinta turistilor este orientat
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spre a beneficia de servicii de cazare integrate cu baze de tratament, unitatile de cazate tip hotel
raspunzand optiunilor turistilor privind: calitatea, confortul, tratamentele aplicate, acesibilitatea,
precum si imbinarea armonioasa a elementelor de vechi si nou.
Pet total capacitatea actuala de cazare a statiunii pentru turisti este de 4655 locuri, din care
mai mult de jumatate, se afla in complexe sanatoriale si hoteliere.
Din pacate, in statiune sunt necesare importante lucrari de asanare, modernizare si echipare a
zonei vechi in scopul pastrarii si functionalizarii bazei existente in sistem traditional de aplicare a
tratamentelor.
Nucleul din zona Vicol necesita lucrari de ridicare a gradului de confort, de modernizare a
bazei de tratament si de completare cu servicii turistice pentru a readuce statiunea in circuitul
international.
La fel ca si celelalte zone functionale, trebuie tratate corespunzator pentru a raspunde
standardului impus prin functiunea dominanta.
La nivelul teritoriului, localitatea Baile Herculane prezinta un grad de atractivitate ridicat, pentru
turism in general pe tot parcursul anului si in mod special pentru turismul de sfarsit de saptamana
in timpul verii, dupa cum se constata in ultimii ani cand optiunea populatiei se indreapta spre
sejururi de scurta durata.

4.1.13. Constientizarea asupra problemelor de mediu
Dupa numarul de locuitori Baile Herculane este cel mai mic oras dintre cele opt localitati urbane ale
judetului Caras Severin cu 5008 locuitori la recensamantul din 2011.
Problemele importante de mediu si pentru care populatia ar trebui informata prin campanii
sustinute sunt legate de deseurile municipale si asimilabile deseurilor municipale, evacuarile de ape
uzate, dar si de deseuri din constructii si demolari in valea Cernei, organizarea si defasurarea
turismului privat in sistem pensiune turistica, agro-turistica, precum si organizarea turismului
ecologic in armonie cu mediul inconjurator.
In localitate este implementat sistemul de colectare selectiva a deseurilor municipale generate de
catre populatie in cadrul gospodariilor individuale si aici se poate spune ca lucrurile se desfasoara
intr-un sistem bine organizat. Sunt necesare campanii de informare privind accesul sau interzicerea
accesului in zonele de recreere frecventate actual de turisti, dar si localnici. Amenajarea de trasee
turistice, marcarea lor si informarea asupra elementelor protejate. Parcarea autovehiculelor si
camparea trebuie organizata si permisa numai in locuri delimitate si amenajate special in acest
scop.
Trebuie actionat in solutionarea problemei deseurilor din constructii si demolari care, in mare parte
din ceea ce se genereaza, se regaseste pe malul raului Cerna. Aceasta situatie va face în
continuare ca mediul sa fie în egala masura expus direct riscurilor legate de gestiunea inadecvata a
deseurilor, dar si sa reprezinte un factor important de presiune asupra mediului înconjurator (prin
depozitare necontrolata, neparticiparea la programele de colectare selectiva etc).
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La nivel de localitate exista strategii si planuri elaborate in sensul dezvoltarii localitatii Baile
Herculane ca statiune balneo-climaterica si cuprinderea acesteia in lantul de statiuni balneare ale
Europei, insa la nivelul comunitatii apare o lipsa a programelor de informare si sensibilizare a
populatiei, eforturile din partea autoritatilor fiind de asemenea limitate.
Pe de-o parte intervine lipsa transparentei autoritatilor in promovarea prioritatilor, planurilor si a
politicii de dezvoltare, pe de alta parte dezinteresul locuitorilor de a participa ei insisi si de a actiona
la nivel individual, de grup sau de comunitate inspre imbunatarirea calitatii vietii lor si a dezvoltarii
localitatii in general. Preocuparile generale ale locuitorilor sunt specifice localitatilor din Romania
care dupa revolutie au inregistrat un declin al dezvoltarii economice, constand din asigurarea „zilei
de maine”.
Totodata sunt necesare investitii pentru redeschiderea si modernizarea spatiilor de tratament din
statiune care implica sume uriase de bani. Acestea pot fi atrase de catre autoritati din fonduri
europene sau prin participarea directa a investitorilor romani si straini.
Sunt necesare campanii sustinute de informare a populatiei privind liniile de finantare pe domenii
de activitate, dar si consilierea in privinta obtinerii finantarii, a beneficiilor dar si a indatoririlor pe
care le pot avea prin accesare de fonduri europene.
Cu toate ca statiunea Baile Herculane a beneficiat de un renume international, iar cadrul natural
exceptional in care este amplasata si faptul ca in general caracteristicile de mediu nu au suferit
modificari importante in timp, respectiv aerul si clima cu valoare terapeutica indicata pentru toate
varstele si maladiile, izvoarele termominerale cu proprietati curative recunoscute, pana la aceasta
data nu s-a reusit aducerea statiunii macar la nivelul perioadei de inflorire.

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

Factor de mediu
Aer

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent
- Cresterea numarului de mijloace de
transport care amplifica gradul de
ocupare a retelei stradale, determinand
poluarea excesiva;
- Arterele din oras sunt sufocate cauzand
trafic lent in intregul oras;
- Poluarea factorului de mediu aer
generata de traficul rutier pe rutele intens
circulate;
- Folosirea combustibilului lichid
centrale individuale pentru incalzire;

in

- Statie de betoane si sortare agregate in
zona turistica

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

- Refacerea si modernizarea strazilor ce prezinta
deficiente, degradari;

Prin neimplementarea planului se vor
mentine situatia actuala privind nivelul
de poluare generat de trafic cu tendinta
de crestere in anii urmatori pe fondul
dezvoltarii turismului in statiunea Baile
Herculane.

- Pavarea si echiparea unor strazi noi;
- Refacerea podurilor de peste Cerna;
- Amenajarea intersectiei si
amenajarea si
consolidarea podului peste Belareca si Cerna;
- Exista puncte de strangulare si lipsa de
vizibilitate pe str. Zavoi care trebuie rezolvate prin
reconsiderarea profilului strazii;
- Devierea circulatie auto intensa, cel putin in
sezonul de vara, pe drumul ocolitor DN 67D;
- Folosirea combustibilului lichid in centrale
individuale pentru incalzire - se poate remedia prin
folosirea altui combustibil mai putin poluant cum ar
fi gazul natural; Se propune racordarea localitatii
Baile Herculane la magistrala CaransebesOrsova, lucrare in faza de studiu si avizare;
- Dezafectarea statiei de betoane si sortare
agregate si mutarea ei in zona garii;

Racordarea la sistemul centralizat de
alimentare cu gaze naturale a localitatii
duce la o scadere, per ansamblu zona,
a noxelor rezultate din arderea de
combustibil lichid sau solid si a
imbunatatirii calitatii aerului.
Avand in vedere tendinta actuala de
utilizare
a
resurselor
energetice
neconventionale (celule fotovoltaice,
centrale eoliene) pentru asigurarea
agentului termic si de apa calda
menajera, neimplementarea propunerii
de dezvoltare nu induce efecte
semnificative negative asupra factorului
de mediu aer.

- Construirea de staţii de alimentare pentru
autovehicule electrice
- Modernizarea parcului de vehicule si extinderea
retelei de trasport public; utilizarea de vehicule
alimentate de combustibili “verzi”
- Schimbarea politicii de gestionare a parcarilor
publice (tarife majorate pentru parcarea pe timp
limitat) corelat cu dezvoltarea transportului public
si identificarea unor terenuri pentru construirea
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Factor de mediu

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

unor parcari in afara orasului.
Apa

-Starea actuala a retelei de canalizare
existenta si necesitatea extinderi acesteia
la nivelul intregii localitati
- Deversari de ape uzate in raul Cerna
- Lipsa amenajarilor si protectiei impotriva
inundatiilor pe cursuri de apă;
- Risc de inundatii ale raurilor Cerna și
Belereca in timpul ploilor abundente.
- Poluarea cu deseuri municipale si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei;
- Molozul si deseurile ce provin din
diverse lucrari de constructii si se
arunca pe malul Cernei ;

- Continuarea extinderii si modernizarii retelei de
canalizare, conform programelor aflate in derulare
si pentru alte cartiere ale orasului; cca 8 km din
retele de canalizare existente necesita lucrari de
reabilitare in vederea reducerii infiltratiilor, iar
retelele de canalizare trebuie extinse cu cca 4 km
in vederea deservirii intregii aglomerari Baile
Herculane, respectiv noilor zone rezidentiale.
Aceste investitii suplimentare sunt propuse a fi
finantate prin POS Mediu faza II.
- Pentru apararea contra inundatiilor in lunca
Cerna si Belareca, sunt necesare lucrari de:
•
Regularizare/ apărări de maluri râu
Belareca (zona Siminicea/ zona Gara);
•
Regularizare/aparari de maluri râu Cerna
(zona statiei de transfer/ fosta haldina de
gunoi/ confluenta cu Belareca/ DN 67Dzona construita din amonte de barajul de
acumulare).
•
ogasul de pe str. Pacii necesita captare
si canalizare
- Pentru finalizarea lucrarilor hidroenergetice din
sistemul Cerna – Belareca sunt necesare lucrari
de suprafata:
•
Aparare mal drept;
•
Refacerea ecologica a malurilor lacului;
•
Finalizarea lucrarilor la drumul de contur
al lacului;
•
Consolidarea versantilor la DN 6A.

Efectele neimplementarii planului se vor
manifesta prin:
- mentinerea starii de calitate a apelor
din cuprinsul localitatii cu evolutie spre
incadrarea spre o stare de calitate
inferioara;
- perpetuarea riscului la inundatii;
-extinderea suprafetelor
afectate de inundatii;

de

teren

- afectarea calitatii apei subterane, stiut
fiind faptul ca in zona exista izvoare cu
proprietati curative;
- mentinerea starii de degradare si a
poluarii malurilor raurilor in zonele unde
se abandoneaza deseurile de constructii
si demolari si in zonele de campare;

Aspect deficitar al dezvoltarii localitatii
prin neacoperirea integrala cu sisteme
de canalizare.

- Decolmatarea albiilor si protejarea malurilor
cursurilor de apa, dar si a altor torenti de versant
de pe teritoriul localitatii.
- Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea
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RAPORT de MEDIU

Beneficiar

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

traseelor turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice,
de pe teritoriul administrativ in scopul evitarii
poluarii surselor de apa de adancime.
Sol/Utilizarea
terenului

- Existenta unor terenuri supuse eroziunii;
- Poluarea factorului de mediu sol,
generata de traficul rutier pe rutele intens
circulate
- Abandonarea deseurilor municipale si a
deseurilor din constructii si demolari, in
special pe Valea Cernei;
- Prezenta pe teritoriul administrativ a
unei haldine de gunoi recent ecologizata
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;
- Pierderea completa a controlului public
asupra unor vaste teritorii urbane in care
restructurarea este imperios necesara.
- Suprafete reduse de teren disponibile
pentru noi investitii, implicand un pret
relativ mare al celor disponibile;
-Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului, cu posibilitati de valorificare
constructiva;

Geologie

Riscul alunecarilor de teren/caderi de
pietre in zona decopertata din preajma
fostei cariere de piatra Pecinișca, pe
cursul superior al raului Cerna, versantul
instabil din care se desprind mase de

- Stoparea inaintarii si extinderii alunecarilor de
stanci prin realizarea unor ziduri de sprijin si
contraforturi;
- Insamantarea cu specii cu talie mica si medie,
care sa compactizeze covorul vegetal ierbos si sa
reduca eroziunea in suprafata si eroziunea liniara;
- Decongestionare trafic
realizare ruta ocolitoare;

din

localitate

prin

- Amenajarea si extinderea zonei de campare pe
Valea Cernei, cu dotari ecologice.
- Continuarea procesului de valorificare al fondului
existent catre investitori interesati locali sau din
alta parte, care sa asigure refacerea si reutilizarea
acestora.
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se
vor integra in ansamblul stradal din care fac parte.

Mentinerea starii de degradare a solului
si extinderea suprafetelor afectate de
fenomenul de eroziune fapt ce duce la
afectarea populatiei si a bunurilor
materiale.

Mentinerea starii de poluare a solului
determinata de abandonarea deseurilor
municipale, precum si depozitarea
necontrolata.

Nevalorificarea eficienta a suprafetelor
de teren existente in scopul potentarii
turismului si dezvoltarii localitatii ca
statiune balneo-turistica.

- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea
constructiilor conform prevederilor RLU
- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea
acestuia (cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii
industriale etc.).
Masuri adecvate de stabilizare si consolidare a
versantilor, cat si refacerea ecologica a cadrului
natural, pentru stoparea/ameliorarea fenomenelor
de degradare (versantul de sub fosta cariera de
calcar, versantul instabil din coasta drumului
DN67D – dupa coada lacului de acumulare

Mentinerea starii de degradare a solului
si extinderea suprafetelor afectate de
fenomenul de eroziune fapt ce duce la
afectarea populatiei si a bunurilor
materiale
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Zgomot si vibratii

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

roca, coasta drumului DN 67D – dupa
coada lacului Herculane; drum ocolitor de
pe malul drept al lacului de acumulare
Herculane

Herculane si drumul ocolitor de pe malul drept al
lacului de acumulare Herculane)
-Respectarea interdictiiilor de construire pe
versantii vulnerabili la alunecari de stanci si
torentialitate
- Colectarea eficienta a apelor de suprafata prin
lucrari agrotehnice si hidrotehnice; realizarea de
lucrari hidroameliorative, pedoameliorative
(nivelare, terasare) pentru imbunatatirea
drenajului natural al substratului;
- Fixarea alunecarilor prin infiintarea unor plantatii
pomicole noi si extinderea celor vechi, sau
impaduriri pentru stoparea fenomenelor de
degradare si refacerea ecologica a mediului
natural;
- Interceptarea izvoarelor de coasta prin lucrari de
captare (puturi, tubulaturi orizontale), canalizarea
la baza versantilor;
- Eliminarea excesului de apa, acolo unde este
posibil, prin plantarea unei vegetatii forestiere sau
ierboase care prin consum si evapotranspiratie sa
elimine supraumezeala;

- Evolutie ascendenta a valorilor nivelului
de zgomot si vibratii in special de-a
lungul arterelor cu circulatie intensa auto
si feroviara;

- Se impune restrictionarea vitezei pe toata
lungimea DN 67D care strabate intravilanul
localitatii Baile Herculane, pe cca. 6,5 km ca
strada principala, avand in vedere ca regandirea
unui traseu alternativ, care sa ocoleasca asezarea
este greu de gasit.

- Lipsa ecranelor de protectie fonica in
zona Garii, de-a lungul infrastructurii
feroviare.
- Zgomot, polarea aerului si poluare
peisagera datorita statiei de betoane si
de sortare pietris

Efectele neimplementarii PUG

Nevalorificarea eficienta a suprafetelor
de teren existente in scopul potentarii
turismului si dezvoltarii localitatii ca
statiune balneo-turistica.

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

- Executarea unor lucrari de instalare de ecrane
fonice pentru diminuarea zgomotului.
- Mutarea amplasamentului statiei de betoane si
de sortare pietris.
- Schimbarea politicii
de gestionare a
parcarilor publice (tarife majorate pentru
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RAPORT de MEDIU

Beneficiar

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

parcarea pe timp limitat) corelat cu dezvoltarea
transportului public si identificarea unor
terenuri pentru construirea unor parcari in afara
orasului.
Managementul
deseurilor

- Prezenta pe teritoriul administrativ a
unei haldine de gunoi recent ecologizata

-Poluarea cu deseuri menajere si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei.

- Molozul si deseurile ce provin din
diverse lucrari de constructii si se
arunca pe malul Cernei;

Populatia/sanatate
a umana

-Adaptarea
statiei de transfer existente la
necesarul de transfer catre CMID Lupac;
- Modernizarea si completarea infrastructurii de
colectare/transport a deseurilor;
- Colectarea selectiva a deseurilor municipale
-Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea
traseelor turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice,
de pe teritoriul administrativ in scopul evitarii
poluarii surselor de apa de adancime.
-Identificarea unui teren in domeniul public pentru
depozitarea controlata a deseurilor din constructii
si demolari sau incheierea unui contract de servicii
cu operatorul CMID.

- Vechimea mare si necesitatea extinderii
retelei de alimentare cu apa existenta

- Modernizarea/reabilitarea retelei de alimentarecu
apa existenta;

- Lipsa amenajarilor aferente spatiilor
publice si terenurilor de sport;

- Extinderea retelei de alimentare existenta pentru
a satisface necesitatile tuturor locuitorilor asezarii.

- Numar relativ mic de spatii de joaca
pentru copii in zona de blocuri;

- Realizarea si modernizarea sistemelor de
captare a apei potabile si a statiilor de
epurare/tratare; instalarea zonelor de protectie
sanitara

- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;

In situatia neimplementarii planului prin
inchiderea haldinei identificate si
imbunatatirii sistemului actual de
colectare al deseurilor se va continua
modul actual de gestionare al deseurilor
la nivel de localitate si implicit poluarea
apei, apei subterane si a solului.
Haldina de gunoi recent ecologizata se
afla pe malul raului Cerna.

Se va adanci starea de regres social:
confort
locuitorilor;

scazut

si

nesiguranta

- stagnare economica si sociala;
- depopulare prin migrarea populatiei in
strainatate si alte zone mai dezvoltate;
- imbatranirea populatiei;

- Lipsa zonelor de protectie sanitara de-a
lungul cursurilor de apa;

-Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA
in subteran conform prevederilor RLU (prioritar in
zona Siminicea).

- reducerea numarului de locuri de
munca, cu efecte directe asupra
dezvoltarii urbanistice.

- Lipsa zonei de protectie din jurul
cimitirelor;

-

Prin neimplementarea planului sunt
posibile efecte negative asupra starii de

Racordarea

localitatii

Baile

Herculane

la

124

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran
Nr.
crt

Factor de mediu

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent
- Existenta constructiilor in zona de
protectie LEA de inalta si medie tensiune;
- Evolutie demografica negativa.
- Stare materiala redusa a populatiei care
nu gaseste de lucru pe toata perioada
anului, pe o perioada de 5-6 luni pe an
fiind trecuta in somaj tehnic.

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

magistrala de gaz Caransebes – Orsova

sanatate a populatiei determinate de:

- Amenajarea unor zone de parcare distribuite
uniform pe suprafata localitatii, care sa asigure
nevoile localnicilor si vizitatorilor/turistilor;

- poluarea cauzata de trafic;

- Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport si
agrement;
- Relocarea spatiului destinat ISU/Pompieri din
centrul orasului si transformarea acestuia intr-o
zona comerciala
- Transformarea fostei Fabrici de Var intr-o zona
comercială și valorificarea avantajelor
- Inchiderea cimitirului din zona centrala – Parc
Vicol. UAT are disponibila o suprafeta de teren pe
Platoul Siminicea, zona propusa de extindere a
intravilanului, in vederea construirii unui cimitir
nou.

- spatiile de locuit construite in zone
interzise si nesigure pentru populatie;
- calitatea apei, apei subterane ca
urmare a lipsei zonelor de protectie
sanitara de-a lungul cursurilor de apa, in
jurul
fantanilor,
izvoarelor
minerale/termale;
- temeri generate de pierderi materiale
si vieti omenesti (factori: inundatii,
alunecari de teren);

- Amenajarea si dotarea statiunii pentru intrarea in
circuitul
statiunilor
balneo-climaterice
internationale
- respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006,
privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
Biodiversitate
Spatii
plantate,
agrement, perdele
de protectie

- Existenta spatiilor verzi cu vegetatie
degradata;
- Vegetatie spontana lipsita de valoare,
crescuta necontrolat in unele zone din
intravilan
- Zonele de agrement pe DN 67D, unde
acum
domneste
in
exclusivitate

-Curatarea zonelor de tufarisuri si speciile
nevaloroase, crescute haotic si inlocuirea acestora
cu pajisti naturale si/sau specii ornamentale
valoroase din flora locala.
- Realizarea unui cadastru verde si plantarea unor
specii autohtone mai indicate acestui mediu.
- Obligarea agentilor economici care detin spatii
aflate in aceia-si situatie sa le igienizeze si sa le

- Lipsa unui cadru unitar de dezvoltare a
intravilanului localitatii Baile Herculane
in zonele limitrofe parcului natural si al
ariilor naturale protejate va permite
dezvoltarea haotica si dispersata a
acestor zone, determinand o crestere a
suprafetelor afectate de activitatile
antropice cu efecte negative asupra
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RAPORT de MEDIU

Beneficiar

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

biodiversitatii;

dezordinea;

amenajeze.

- Poluarea cu deseuri menajere si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei.

- Plantarea cu specii valoroase de
autohtone: teiul, pinul negru, castanul etc.

- Trasarea limitelor Siturilor Natura 2000
peste intravilanul existent la aceasta data
al localitatii Baile Herculane, ceea ce
genereaza permanent probleme de
locuire si dezvoltare a orasului.

Efectele neimplementarii PUG

plante

- Amenajarea unor spatii de picnic si spatii de
campare dotate cu mobilierul aferent (loc de
gratar, sursa de spa, foisoare cu mese si bancute
pentru servirea mesei, WC–uri ecologic, cosuri
pentru gunoiul menajer etc.).
- Amenajarea pe baza de PUZ/PUD a unui
debarcader si dotarea cu cateva barci de
agrement.

Mentinerea
starii
actuale
de
conservare a florei si faunei protejate,
cu tendinte spre reducerea acestora.
- Construirea de case de locuit, case de
vacanta in extravilanul localitatii cu
efecte de distrugere a habitatelor si de
afectare a speciilor de plante si animale
protejate.

- Amenajarea integrata, la nivelul intregului oras a
gradinilor/parcurilor, alei pietonale, plantatii de
aliniament, amenajarea malurilor raului Cerna si
dotarea cu bancute si cosuri de gunoi;
- Amenajarea spatiilor publice si terenurilor de
sport;
- Amenajare tabara scolara/studenteasca;
- Amenajare cinematograf
- Amenajare spatiilor de joaca pentru copii
- Amenajarea de
pescuitului sportiv

zone

pentru

practicarea

- Amenajare Aquaparc
- Amenajarea unui spatiu pentru festivitati in aer
liber (rugi, serbari, festivaluri, concerte)
- Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea
traseelor turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice,
de pe teritoriul administrativ in scopul evitarii

126

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran
Nr.
crt

Factor de mediu

RAPORT de MEDIU

Beneficiar

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

poluarii surselor de apa de adancime.
- Revizuirea limitelor siturilor Natura 2000 si
clarificarea acestei situatii cu autoritatile
competente
Factorii climatici

- Folosirea combustibilului lichid in
centrale individuale pentru incalzire;
- Circulatie auto intensa in sezonul de
vara;

- Folosirea altui combustibil mai putin poluant cum
ar fi gazul natural prin racordare la magistrala
Caransebes – Orsova;

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

- Identificarea /achizitionarea unor terenuri
pentru construirea unor parcaje la marginea
statiunii/ parcaje supraetajate corelat cu
dezvoltarea transportului public.
- devierea circulatiei, in special traficul greu,
pe drumul ocolitor DN 67D;
- Amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in
lungul DN 67D pana la iesirea din teritoriul
administrativ;

Patrimoniul
cultural
arheologic

si

- Deteriorarea si distrugerea infrastructurii
turistice, de tratament si de odihna a
statiunii cu valoare de patromoiu
arheologic;
- Degradare accentuata a unor imobile
incluse pe lista de patrimoniou in urma
procesului de privatizare;
- Lipsa semnalarii zonelor si obiectivelor
unde exista situri arheologice sau
istorice;
- Lipsa unui cadastru local cu toate
cladirile cu valoare istorica aflate pe
teritoriul administrativ, a celor foarte vechi
si/sau
legate
de
existenta
unor

Reabilitarea/refacerea/restaurarea
distruse si valorificarea lor economica.

cladirilor

Valorificarea turistica a patrimoniului antropic
detinut prin:
- Semnalarea acestora, prin panouri de informare
turistica,

Avand in vedere faptul ca patrimoniul
cultural si arheologic se afla intr-o stare
continua
de
deteriorare,
neimplementarea planului va accentua
degradarea fizica a intregului ansambu
de care beneficiaza localitatea.

- Prezentarea unor informatii sumare despre
aceste situri
- Educarea cetatenilor in scopul aprecierii
valorilor de patrimoniu local si de pe teritoriul
localitatii, a importantei puneri lor in circuitul
stiintific.
-

Inventarierea

descoperirilor

efectuate

pe
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Disfunctionalitati identificate,
existente in prezent

Propuneri prin reactualizarea PUG

personalitati locale in vederea conservarii
acestora si valorificarii lor turistice;

teritoriul localitatii si valorificarea acestora in
cadrul muzeului local.

-Situatia incerta a unor cladiri vechi, cu
valoare istorica, culturala si patrimoniala
care necesita restaurare si reutilizare

- Implicarea mai decisa a administratiei locale in
gestionarea patrimoniului arheologic si istoric
local.

- Incapacitatea administratiei locale, in
lipsa unui sprijin consistent din partea
ministerului culturii, de a sustine si
reabilita un important fond de cladiri,
(locuinte, pavilioanne, administrative,
culturale, sociale etc.), inscrise in listele
de patrimoniu national;

- Actiuni de informare a proprietarilor asupra
valorii acestora si a legislatiei de protectie a
patrimoniului;

Efectele neimplementarii PUG

- Sprijinirea proprietarilor in reabilitarea si/sau
conservarea acestora si revalorificarea lor
urbanistica.
- Semnalarea si prezentarea acestora.
- Asigurarea posibilitatilor de vizitare a acestor
obiective de catre cei interesati
- Continuarea procesului de valorificare al acestui
fond, catre investitori interesati locali sau din alta
parte, care sa asigure refacerea si reutilizarea
acestora.
- Refacerea cladirilor vechi degradate cu
respectarea normelor in vigoare si repunerea
acestora in circuitul turistic. Demolarea unor cladiri
de patrimoniu care sunt in faza avansata de
degradare va fi privita ca o masura exceptionala,
de protejare a cetatenilor, dar pentru care trebuie
sa raspunda cineva ca nu s-au luat masuri.
- Tragerea la raspundere a celor vinovati de
distrugerea acestui patrimoniu si obligarea la
refacerea acestora.
- Includerea cladirilor publice, vechi in cadrul unor
proiecte de intres local, pentru refacerea si
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consolidare;
- Conservarea caselor vechi, traditionale aflate in
proprietate privata si valorificarea lor urbanistica si
turistica.
Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se
vor integra in ansamblul stradal din care fac parte.
Peisajul

- Zone de agrement
insuficient amenajate;

(padure/parc)

- Existenta, in unele zone ale orasului, a
unor
case
proprietate
privata
necorespunzatoare din punct de vedere
estetic, dar si al sigurantei locatarilor,
precum si a unor spatii improvizate de
comercializare a diferitelor produse;

- Refacerea zonelor de agrement

- Refacerea cladirilor vechi degradate cu
respectarea normelor in vigoare si repunerea
acestora in circuitul turistic.

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

-Reabilitarea si modernizarea drumurilor de acces,
amenajarea de rigole si podete simple unde este
necesar, pentru scoaterea apelor pluviale de pe
suprafata acestora;

Lipsa investitiilor in infrastructura de
drumuri a localitatii va permite
mentinerea starii actuale in ceea ce
priveste:

- Pavarea si echiparea unor strazi noi;

- poluarea factorilor de mediu;

- Cladiri si alte obiective de patrimoniu
puternic degradate si devalizate dupa
privatizare;
-Fronturi incomplete de case;
-Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului, cu posibilitati de valorificare
constructiva;
-Tendinte de modernizare a cladirilor cu
materiale de finisaj straine de traditia
locala (plastic, tamplarie PVC);
Infrastructura
rutiera/transportul

- arterele din oras sunt sufocate cauzand
trafic lent in intregul oras. Cauzele
acestei stari de fapt sunt, latimea
insuficienta a benzilor de circulatie,
existenta
intersectiilor
neamenajate
corespunzator, unde capacitatea de
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circulatie este depasita si inexistenta unui
sistem de monitorizare a traficului;
- Cresterea numarului de mijloace de
transport care amplifica gradul de
ocupare a retelei stradale, poluarea
excesiva;
- Conditiile de trafic nesigure pe
drumurile nationale si europene aflate in
jurul orasului din cauza lipsei traseelor
alternative pentru vehicule cu tractiune
animala si agricole;
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;
- Existenta unor intersectii neamenajate
ce pune probleme in fluidizarea circulatiei
rutiere;
- Lipsa parcajelor de tranzit in punctele
de belvedere de pe drumul national DN
67D

Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG
- consumurile de carburanti;

- Refacerea podurilor de peste Cerna;
- Amenajarea intersectiei
Belareca si Cerna;

si

podului

peste

- nivel de zgomot si vibratii;
- turism scazut.

- Acoperirea tuturor statiilor de autobuz;
- Rezolvarea parcarii in centrul Vicol intr-un plan
de amenajare al zonei (PUZ), actuala platforma de
parcare cu tonete si garaje deranjeaza celelalte
functiuni;
- Exista puncte de strangulare si lipsa de
vizibilitate pe str. Zavoi care trebuie
rezolvate prin reconsiderarea profilului strazii;
- Locuri de parcare in zonele de locuinte
individuale ce se impun in caz de autorizare de
constructii noi sau refaceri, extinderi
- Amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in
lungul DN 67D pana la iesirea din teritoriul
administrativ
- Amenajarea trotuarelor in interiorul localitatilor.
-Amenajarea unor zone de parcare distribuite
uniform pe suprafata localitatii, care sa asigure
nevoile localnicilor si vizitatorilor/turistilor;
- Realizarea unor spatii de parcare in punctele de
belvedere dotate cu mobilier si cosuri menajere.

Turism

- Lipsa unui turism de calitate superioara;
- Deteriorarea si distrugerea infrastructurii
turistice, de tratament si de odihna a
statiunii;
- Lipsa investitiilor in domeniul turismului
si foarte slaba intretinere a bazei

Reabilitarea/refacerea/restaurarea
distruse si valorificarea lor economica;

cladirilor

-Valorificarea turistica a patrimoniului antropic
detinut;
- Reabilitarea si modernizarea drumurilor;

Avand in vedere potenialul turistic de
care dispune localitatea,
neimplementarea planului se va
concretiza in timp prin scaderea
numarului de turisti, dar si de ingreunare
a posibilitatileor de reanimare a statiunii.
Amanarea luarii masurilor necesare va
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materiale existente care in timp se
depreciaza si se degradeaza;
- Zone de agrement
insuficient amenajate;

(padure/parc)

- Trafic ingreunat de reteaua de drumuri
actuala;
- Turism sufocat de alte functiuni;
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;
- Lipsa amenajarilor aferente spatiilor
publice si terenurilor de sport;
- Camparea turistilor de-a lungul
drumului DN 67D in zona "7 Izvoare";
Constientizarea
publicului

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

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Propuneri prin reactualizarea PUG

Efectele neimplementarii PUG

-Reorganizarea zonei centrale - Vicol;
- Fondul construit de locuinte din zona Vicol – din
jurul cimitirului vechi – necesita asanare si
reorganizare pentru a deveni zona de vile turistice;

duce in timp la degradarea si mai
accentuata a patrimoniului localitatii.

- Amenajarea unor zone de parcare distribuite
uniform pe suprafata localitatii, care sa asigure
nevoile localnicilor si vizitatorilor/turistilor
- Realizarea unor spatii de parcare in punctele de
belvedere dotate cu mobilier si cosuri menajere.
- Amenajari de spatii de campare
interzicerea camparii si comertului pe drum.

si

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare a
turismului pentru orasul Băile Herculane
- Educarea cetatenilor in scopul aprecierii valorilor
de patrimoniu local si de pe teritoriul localitatii, a
importantei puneri lor in circuitul stiintific.
- Actiuni de informare a proprietarilor de cladiri cu
valoare istorica asupra valori acestora si a
legislatiei de protectie a patrimoniului
- Constientizarea populatiei cu privire la
importanta selectarii deseurilor si acolo unde se
poate (case) a compostarii.

Populatia reprezinta un factor de
presiune asupra mediului inconjurator.
Lipsa campaniilor de informare si
constientizare a populatiei cu privire la
valorile protejate
va face ca in
continuare
sa
se
mentina
un
comportament neadecvat, neprietenos
cu mediul inconjurator.
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4.3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA
SEMNIFICATIV
Zona de implementare a planului reprezinta suprafata rezultata prin reactualizarea PUG-ului
orasului Baile Herculane, respectiv 314,29 ha intravilan. Fata de PUG-ul existent suprafata in
intravilan a localitatii creste cu 65.83 ha.
Noua limita a intravilanului localitatii Baile Herculane include toate suprafetele de teren ocupate de
constructii, precum si acele suprafete necesare dezvoltarii localitatii pe o perioada determinata de
timp, de 10 ani.
In functie de complexitatea si marimea localitatii, teritoriul este impartit in Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR). Unitatile Teritoriale sunt delimitate de strazi sau limite de parcele cadastrale, cai
ferate, ape, alte limite naturale si cuprind zone cu aceleasi caracteristici urbanistice. In acelasi timp,
delimitarea UTR coincide, pe cat posibil cu perimetre pentru care s-au elaborat sau se vor elabora
Planuri Urbanistice Zonele.
Din totalul de 248,46 ha teren cuprins in intravilanul aprobat anterior se scade o zona de teren in
panta impropriu construirii, greu accesibil, cu folosinta de cimitir (UTR 24-Trup 9) in suprafata de
0,50 ha, precum si suprafata aferenta haldinei de gunoi ecologizata (Trup 8) in suprafata de 8 ha
care a fost cedata comunei Mehadia. Au fost extinse trupurile 1, 4, 5, 7 si 10. Trupurile 2 si 6 nu se
modifica. Trupul 3 se asimileaza la Trupul 1.
S-au introdus in perimetru o serie de trupuri noi, functionale, cu suprafete de teren cuprinse in
intravilanul propus (Trupul 8, Trupul 9, Trupul 11, Trupul 12, Trupul 13).
Dintre acestea, s-au identificat doua zone pentru lotizare terenuri pe malul Lacului Herculane/
popas turistic care au fost propuse pentru introducerea in intravilan sub denumirea Trup 8 – UTR
25 cu o suprafata de 5.35 ha si trup 9 – UTR 24 cu o suprafata de 0.33.
Pentru coerenta numerotarii trupurilor, la solicitarea Beneficiarului s-au mentinut doar ca si
numerotare trupurile 8 si 9.
Bilantul teritorial al zonelor cuprinse in intravilanul propus al localitatii de baza Trup 1, are la baza
bilantul teritorial al intravilanului existent, corectat cu schimbarile de suprafete intre zonele
functionale (include suprafata uzina de apa – 1,70 ha), sau majorat cu suprafetele justificate pentru
introducerea in intravilan a trei zone majore:
• O zona pe DN 6 inspre Orsova
- 14,50 ha
• O zona denumita Platoul Siminicea
- 24,20 ha
• Prelungirea intravilanului existent pe DN 67D pana la uzina de apa - 8,30 ha
Total extindere Trup 1
- 47,00 ha
La acestea se adauga suprafata Uzinei de apă –

1,70 ha

In concluzie, suprafata Trup 1 = 215,14 (existent) + 8,94 ha (PUZ platou Coronini) + 1,37 (PUZ
Ansamblu constructii cu caracter turistic, agrement si vacanta PECINISCA, HCL 35/2014) + 1,70 ha
(uzina de apa) + extinderea datorata introducerii celor trei zone majore (47,00 ha)= 274,15 ha
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren.
Suprafata intravilanului propus se mareste cu 65,83 ha fata de cel existent.
Se observa ca creste zona de locuinte cu dotari complementare, incluzand structurile turistice deja
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construite raspandite in teritoriu, prin amenajarile propuse pe Valea Cernei.
Astfel, prin propunerile de extindere ale orasului, in afara de trupul principal care cuprinde
localitatea Baile Herculane vor exista 11 trupuri secundare.
Creste zona de locuinte cu dotari complementare, incluzand structurile turistice deja construite
raspandite in teritoriu, prin amenajarile propuse pe Valea Cernei si in zona Vicol.

4.3.1 Relieful
Orasul se afla pe cursul raului Cerna, delimitat de Muntii Mehedinti la est si Muntii Cernei la vest.
Desi situat la o altidudine de +168 m, aerul puternic ionizat corespunde unei puritati
corespunzatoare unei altitudini de peste 2500 de metri, in conditii de presiune atmosferica medie
de 750,6 mm/Hg, la o temperatura medie anuala de 10,5 °C.
Orasul Baile Herculane este situat in cadrul natural al Vaii Cernei, singura dintre vaile Carpatilor
Meridionali care se inscrie in intregime intr-un culoar tectonic, separand Muntii Godeanu si Muntii
Cernei de Muntii Valcan si Muntii Mehedinti, fiind orientata pe directia nord-est sud-vest.
Apartenenta sa la un ansamblu geografic foarte complex si la bazinul Dunarii, s-a reflectat intr-o
diversitate deosebita a aspectelor de relief si peisaj, cat si intr-o evolutie proprie, ceea ce a facut ca
bazinul sa aiba o specificitate aparte. La elementele reliefului se adauga vegetatia bogata si fauna
diversa, cat si climatul favorabil cu influente sud-mediteraneene.
Privita in ansamblu, Valea Cernei are un aspect de covata uriasa, in partea superioara, marcata la
margini de doua culmi diferentiate ca altitudine si aspect, intre Varful Paltina (2140 m) si Varful
Garba (1740 m), reunite sub forma unei inseuari inalte de 1320 metri, alcatuind cumpana de apa
intre bazinele Cernei si Jiului.

4.3.2 Caracteristici geotehnice
Regiunea Bailor Herculane si, respectiv, Valea Cernei se situeaza din punct de vedere geologic pe
formatiile zonei autohtone (cristalinul danubian, dupa Al. Codarcea), peste care se gasesc roci
sedimentare de varsta mezozoica in alcatuirea Carpatilor Meridionali cercetatorii au recunoscut un
domeniu care a ramas in loc in timpul miscarilor gigantice care au condus la formarea muntilor
(reprezentat prin acest autohton danubian) si un domeniu denumit el “panzei getice”, cuprinzand
roci cristaline si sedimentare, incalecate peste unitatea mentionata Pe planul de incalecare sau
sariaj, rocile sedimentare au fost puternic zdrobite sub greutatea acestei panze getice Unitatea
autohtona este la randul ei incretita si cutata in o serie de unitati inferioare, dupa cum a aratat
prof. Al. Codarcea, dintre care o unitate este denumita zona de Cerna, peste care sunt asternute
roci sedimentare depuse in marile trecutului indepartat; gresii si conglomerate din partea
superioara a erei primare (permian) si depozite din era secundara, gresii din material preponderent
granitic, calcare rezultate din vechii recifi, roci argiloase si calcaroase de culoare neagra, cunoscute
sub denumire de straturi de Nadanova. Pe malul stang al Cernei, sisturile panzei getice cu
metamorfism ridicat formeaza o fasie subtire ce se intinde de la Crucea Ghizelei pana la jumatatea
distantei dintre Dunare si confluenta cu Belareca La sud de statiunea Herculane se mai intalnesc
depozitele altei unitati – zona de Arjana – alcatuite din gresii si roci argiloase, uneori strapunse de
eruptii bazice. De asemenea apar sisturi cristaline apartinand zonei denumite zona de Neamtu
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(gneisse amfibolite) Muntele Godeanu se situeaza intr-un “mare petic de acoperire” apartinand
panzei getice Valea Cernei, care isi gaseste originea in el, curge de-a lungul unei linii de ruptura
tectonica profunda, mai intai pe limita dintre acest petic al Godeanului si rocile autohtonului, iar
apoi se angajeaza in marea masa de vechi recifi, acoperita de sisturile negre de Nadanova, pentru
ca in amonte de Baile Herculane sa strapunga granitul de Cerna (considerat de unii cercetatori ca
formand un ax anticlinal), la sud de care patrunde din nou in sedimentele mentionate mai sus si
intalneste Valea Belareca, la nivelul zonei cristalului de Neamtu, pomenit anterior Apele
termominerale tasnesc in zonele de jonctiune intre marea falie a Cernei si falia secundara, de
dimensiuni mai mici,dispuse transversal peste acestea. Apa rezultata din patrunderea la adancime
mare a apelor de infiltratie se incalzeste la temperaturi foarte ridicate, datorita gradientului
geotermic si capata puteri ridicate de dizolvare asupra substantelor care alcatuiesc rocile prin care
circula. Ea se ridica apoi prin aceste fisuri, iesind la suprafata in izvoare fierbinte, care determina in
mare masura valoarea statiunii. Existenta acestor falii a fost dovedita atat prin studii geologice, cat
si prin cercetari geofizice. Mineralizarea ridicata este impusa de complexul argilos al straturilor de
Nadanova, iar radioactivitatea – de prezenta granitelor.
Din aceste motive, mineralizarea este maxima in sectorul meridional, scazand treptat in izvoarele
dinspre nord, in raport invers cu cresterea emanatiei radioactive. Un alt aspect care trebuie
mentionat este existenta apelor termale, rezultat al structurii geologice a regiunii.
Geneza si structura geologica
Valea Cernei, de origine tectonica, are in cea mai mare parte versanti abrupti, rectilinii, cu o
verticalitate pronuntata si inaltimi care ajung pana la 400-500 m. In perimetrul acestei zone apare o
diversitate accentuata de roci, de la sisturi cristaline la roci sedimentare. Fiecare dintre aceste roci
imprima o nota aparte reliefului. Fundamentul Vaii Cerna este constituit din granit, care apartine
unui anticlinal. Baza granitica se dezvolta cu cateva sute de metri amonte de Stanca Ghizelei si se
continua pana mai jos de vechea uzina electrica, in spatele careia poate fi vazuta sub forma unor
spinari largi de culoare cenusie. Privita sub raport morfologic, baza granitica amintita se recunoaste
dupa feldspatul de culoare alba, cuartul cenusiu si peretele de mica neagra. La vreo suta de metri
inainte de Izvorul Hercules, baza granitica se scufunda, pentru a aparea la suprafata, pe ambele
versante ale Cernei, sub forma unor impunatoare calcare recifale.
Partea apuseana a anticlinalului este bine dezvoltata, fiind formata dintr-o cununa de calcare
masive, acoperita de straturi de marne de varsta Cretacicului Inferior, peste care s-au asternut o
serie de straturi jurasice si cretacice rasturnate, inchegate la randul lor de sisturi cristaline. Acestea
din urma constituie Culmea Sesimenului.
De la Baia Diana si pana la capatul sudic al statiunii se constata existenta rocilor argiloase si
marnoase, foarte tari, intinse, alteori incretite, contorsionate sau fracturate de mici falii. Aceste roci
provin din vechile maluri negre depuse intr-o mare putin aerisita. La locul amintit se poate vedea
cum aceste stanci se suprapun altora de calcare recifale si mai vechi.
Partea rasariteana a muntilor, care domina valea Cernei, este compusa din Muntii Mehedinti,
formati in cea mai mare parte din roci calcaroase, „Marele Abrupt” incepe dinspre Varful lui Stan si
se curma in Valea Peciniscai. Supusi eroziunilor, Muntii Mehedinti, prezinta forme specifice carstului:
campuri cu lapiezuri (Poiana Beletina, Poiana Mare etc.) doline spectaculoase (Crovul Medvedului,
Crovul Mare etc.) sau uvale cu deschiderea spre Valea Cernei.
Muntii Godeanu etaleaza un relief masiv, greoi, cu creste secundare prelungi si usor rotunjite care
coboara in trepte inspre Cerna. Obarsiile vailor au fost modelate de ghetari. Inspre sud-vest, Muntii
Godeanu se continua cu Muntii Cernei, unde peisajul este mai variat, in functie de substrat. Apar
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astfel atat culmi masive cu interfluvii rotunjite, cat si creste inguste care, inspre Cerna, se termina
brusc prin pereti verticali corespondenti calcarelor.
Aspecte morfologice si morfometrice
Un aspect demn de luat in seama este asimetria bazinului Cernei. De la obarsie si pana la treimea
inferioara, versantul drept este constant mai inalt, cu cateva sute de metri fata de cel opus. Spre
varsare, insa, se constata o schimbare a modului de distribuire a inaltimilor, in timp ce culmea
vestica din Varful Arjana (1513 m) scade treptat pana sub 900 de metri. Inaltimile din est, chiar din
dreptul Bailor Herculane se mentin la peste 1000 m (Domogled, 1500 m).
Partea sudica a Muntilor Cernei apartin in cea mai mare parte domeniului autohton: un complex de
roci cristaline, sisturi cloritoase verzi, gnaise granulare.
Acest complex este strabatut in lungul Cernei, la nord de Baile Herculane, pe o lungime de circa 15
kilometri, spre Sapte Izvoare Calde si confluenta Cernei cu Iuta. Sedimentarul autohton este pus in
evidenta in cateva arii ce apartin mai multor cicluri de sedimentare paleozoice si mezozoice.
Localitatea Baile Herculane este amplasata in partea de S-V a tarii, pe valea Cernei, orientata pe
derictia NE-SV, a luat nastere pe locul unor falii tectonice, cu adancimi de pana la 900-1000 m,
formand greabanul Cernei, alcatuit de o parte de muntii Cernei-in partea estica, iar de cealata parte
de muntii Mehedinti. Acest culoar tectonic separa muntii Godeanu si muntii Cernei, alcatuiti din
sisturi cristaline, calcar si granit, de masivul muntilor Mehedinti, ce constituie partea spectaculoasa
a reliefului, etaland o suita de culmi calcaroase, puternic erodate, in special Domogledul Mare (1105
m), Suscu (1192 m), Hurcu(1088 m), Coltul Pietrei (1229 m).
Calcarul predomina in proportie de 60%, conducand la aparitia in teritoriu a numeroase fenomene
carstice: pesteri, cascade, izbucuri.
Din punct de vedere geologic, localitatea Baile Herculane se situeaza in zona de contact geologic
dintre formatiunile cristalofiliene ale faciesului amfibolitic si cele apartinand complexului petrografic
cristalofilian, de varsta anteproterozoic superior-paleozoic.
Cele mai mari inaltimi corespund sisturilor cristaline, iar in partea de sud si vest se afla
conglomerate, gresii, sisturi argiloase si calcare.
La nord de Baile Herculane, in lungul Cernei, apare granitul de Cerna, iar in Culmea Cornerevei,
gabrorurile strapung formatiunile sedimentare si sisturile cristaline danubiene, care de altfel, apar
de sub invelisul sedimentar si intre valea Belareca si Cerna.
La obarsia Cernisoarei, culmea Cernei este dublata de creasta Ciucevelor, alcatuita din calcar jurasic
superior-abtian. De la Cerna Sat dublarea este data de creasta Geanturilor, formata tot din calcare.
Relieful este conform diferentei litologice, neuniform, indraznet in zona calcarelor, si sters in zona
sisturilor cristaline. Pe calcare se dezvolta un relief carstic, tipic, iar cele mai mari inaltimi sunt
martorii eroziunii calcaroase.

4.3.3 Hidrologia
Apele de suprafata
Reteaua hidrografica reprezinta principala resursa turistica a statiunii, atragand turistii prin valoarea
terapeutica a apelor termale si sulfuroase. Acestea, favorizeaza atat turismul terapeutic cat si pe cel
de agrement ( prin bazinele cu apa termala, caditele cu apa termala de pe malul Cernei, apa
Cernei).
Din punct de vedere hidrografic statiunea Herculane face parte din bazinul hidrografic Cerna.
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Reteaua hidrografica este reprezentata de raul Cerna cu cele doua lacuri de acumulare: (lacul
Iovanu in apropierea izvoarelor Cernei, km. 65, si lacul Herculane, situat in amonte de statiunea
Baile Herculane, km 5,5. )
Raul Cerna are o lungime de 84 km si un bazin de receptie de 1360 kmp, din care mai mult de
jumatate se afla pe teritoriul judetului Caras-Severin, urmand marea dislocatie tectonica, numita
Greabanul Cernei. Are un curs rectiliniu pe directia NNE – SSV pana la Pecinisca, unde face un cot
brusc spre Vest, iar de la gara Baile Herculane, unde primeste ca afluent paraul Belareca, isi
schimba directia spre Sud pana la confluenta cu Dunarea.
Lungimea reţelei hidrografice din bazinul hidrografic Cerna este de 524 km, densitatea acesteia
fiind de 0,39 km/km2. Scurgerea medie multianuală variază cu altitudinea. În zona superioară a
bazinului hidrografic se întâlnesc debite specifice ce oscilează în jurul valorii de 50-55 l/s/km2 (zona
izbucului Cernei).
Cerna isi are obarsia in masivul Godeanu, formandu-se din unirea apelor unui izvor puternic care
iese de sub Ciuceava Chicerii - Izbucul Cernei - cu apele paraului Cernisoara ale carui izvoare se
afla la circa 10 km amonte sub Virful Patina, la altitudinea medie de 2 070 m.
Izbucul Cernei este format din trei izvoare distincte care tisnesc din grohotisul Ogasului Chicerii din
Ciucevele Chicerii si Ogasului Cald (849m), este cel mai mare Izbuc din tara avind un debit mediu
de 1,5 - 2 m³/s. Temperatura apei este constanta atit iarna cit si vara, nu urca peste 8°C si nu
scade sub 8°C. Provenienta apelor din Izbucul Cernei nu este pe deplin lamurita.
In aval de Izbucul Cernei, afluentii mari se afla exclusiv pe partea dreapta, prezentand lungimi
medii cuprinse intre 8 si 10 km, iar cei de pe stanga sunt cu totul neinsemnati si ating maximum 2
km lungime. Valea Cernei se prezinta sub aspectul unui defileu care se desfasoara pe o lungime de
circa 40 km.
Dupa ce primeste din dreapta afluentii (Gardomanul, Iovanu, Balmosul, Corzunele si Craiova) raul
Cerna formeaza limita intre judetele Mehedinti si Caras-Severin, pana la Tasna (afluent pe stanga al
Cernei), unde limita dintre cele doua judete urmeaza inaltimile muntilor Mehedinti.
Intre Valea Craiovei si Baile Herculane, Cerna primeste pe dreapta afluenti scurti cu debit mic
(Iauna, Topenia, Iuta si Prisacina). Din regiunea, carstica a muntilor Mehedinti, nici un afluent nu
ajunge in Cerna. Apele se pierd in calcare si reapar in izbucuri, cele mai importante fiind Sapte
Izvoare Reci, Barza, Toplet.
Apele curgatoare
Cu putine exceptii, toate cursurile de apa din zona sunt afluenti ai Cernei.
Raul Cerna are zona de izvorare Muntii Godeanu, emisar – Dunarea, punct de varsare – Orsova.
Dupa unirea cu Cernisoara ia nastere raul Cerna care este zagazuit de barajul de pamant (roca si
argila) de la Ivanu si condus printr-o galerie subterana catre sistemul Cerna-Motru-Tismana.
Structura barajului permite doar ca o mica parte din apa lacului sa curga pe valea propriu-zisa a
Cernei (debitul de autocuratire). Ceea ce ajunge la punctul de varsare in Dunare sunt de fapt in cea
mai mare parte afluentii Cernei.
Principalii afluenti sunt:
Afluenti de stanga:Sturu, Turcineasa, Ramnuta, Arsasca, Tasna, Ogasu lui Roset, Saua Padina,
Jelarau, Padina Soroniste, Ferigari, Barzani, Pecinisca;
Afluenti de dreapta: Maneasa, Scurtu, Carbunele, Valea lui Iovan, Balmez, Naiba, Curmezisa,
Olanu, Craiova, Iauna, Topenita, Iuta, Prisacina, Drastanicu, Bedina, Vanturatoarea, Slatina, Ogasu
Ursului, Clepeniac, Munk, Valea Mare, Belareca, Iardasita, Sacherstita, Valea Mare.
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Cel mai important afluent al Cernei, este raul Belareca, afluent de dreapta, ce conflueaza cu Cerna
in aval de localitatea Baile Herculane. Lungimea totala a raului Belareca, de la obarsie pana la
confluenta este de 32 km, suprafata totala a sub-bazinului hidrografic fiind de 689 km².
La Pecinisca, debitul Cernei este de 15,8 m3/s, marindu-se substantial in aval prin aportul apelor
Belareca.
In aval de localitatea Toplet, raul Cerna paraseste judetul Caras-Severin si se varsa in Dunare,
formind un golf larg la contactul cu apele lacului de acumulare Portile de Fier, pe raza orasului
Orsova.
Apele termale/ termominerale
La Baile Herculane, pe un sistem de fracturi perpendiculare pe vale, se afla izvoarele
termominerale, folosite inca din antichitate. Ele apar in granite (Sapte Izvoare Calde) si calcare
(izvoarele Hercule si Hygeea), avand temperaturi ridicate.
Izvoarele minerale de la Baile Herculane provin din apele de infiltratie care circula in zonele de
fractura, pana la aproximativ 1200 m adancime unde sunt incalzite si mineralizate. Ele apar la
suprafata in malurile Cernei, de-a lungul faliilor si un regim artezian. Constanta debitului,
mineralizare de 3-6 g/1 si temperatura de 40-60°C au facut ca aici sa se dezvolte, de pe vremea
Romanilor, statiunea Baile Herculane, care se bucura de o recunoastere internationala.
In prezent, in imprejurimile statiunii Baile Herculane, sunt cunoscute 19 izvoare naturale cu apa
termominerala, raspandite de-a lungul Cernei, pe o lungime de aproape 4 kilometri. Pe langa
acestea, in ultimele decenii s-au efectuat 9 foraje hidrologice, cu ajutorul carora s-a obtinut un spor
important de debit .
Rezerva actuala de apa termominerala de care dispune statiunea este de peste 4000 m3 in 24 de
ore, oferind posibilitati variate de cura balneara. In prezent se foloseste mai putin de jumatate din
totalul debitului de ape termale
Apele termo-minerale de la Baile Herculane contin cloruri de sodiu, potasiu, magneziu, carbonati si
sulfati de calciu si magneziu, brom, iod, hidrogen sulfurat, ioni de calciu, sodiu, clor, litiu, strontiu,
titan.
Proprietatile acestor ape minerale se completeaza una pe alta:
•
termalitatea (17-67 °C);
•
mineralizarea (694-7590 mg/1); exista 6 tipuri ape minerale termale: clorurosodice, bromurate,
iodate, calcice, bicarbonatate, sulfuroase;
•
radioactivitate (5000-10000 pCi: Hercule, Hygeea, 7 izvoare);
Izvoarele minerale au fost clasificate in 5 grupe, in functie de amplasament si de proprietatile
apelor pe care le contin, dupa cum urmeaza:
I. Grupa "7 Izvoare" — se afla in partea nordica a statiunii pe valea Cernei, intre km 3 si 4 si este
formata din doua grupe de izvoare naturale si doua foraje, toate caracterizate de mici variatii ale
parametrilor caracteristici. Din aceasta grupa fac parte urmatoarele izvoare:
1. Izvorul Crucea Ghizelei (foraj la 1200 m in calcare), alimenteaza strandul; este o
sursa aparte datorita amplasamentului sau, dar si proprietatilor fizico-chimice. Forajul
este situat in extremitatea nordica a zacamantului, pe malul stang al Cernei, a traversat
o stiva de calcar cu o grosime aparenta de peste 500 m in care probele hidrogeologice
au pus in evidenta proprietati acvifere bine diferentiate. Din punct de vedere chimic, apa
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forajului este constant bicarbonatata-calcica, cu mineralizare foarte redusa (0,25-0,45
g/l), singura de acest tip din zona.
2. 7 Izvoare Calde dreapta (grupare de trei izvoare naturale pe malul drept al Cernei) —
nu sunt utilizate; din punct de vedere chimic, apa izvoarelor este clorosodicabicarbonatata calcica, slab sulfuroasa, cu mineralizatie scazuta (0,55-0,76 g/l).
3. 7 Izvoare Calde stanga (grupare de patru izvoare naturale pe malul stang al Cernei),
se afla pe malul opus, la cca 300 m in aval si sunt captate intr-un bazin de beton
amplasat sub DN 6A; se fac bai in aer liber; din punct de vedere chimic, apele acestor
iviri apartin tipului clorosodicabicarbonatata calcica, slab sulfuroasa cu mineralizatie
scazuta (0,65-0,74 g/l).
4. Forajul Scorilo: este situat la 85 m aval de izvoarele anterioare, pe malul stang al
Cernei, deasupra cotei de inundatie.) A traversat depozite cuaternare groase de 2 m,
mentinandu-se apoi numai in granite pana la adancimea finala de 549,5 m. Apele
acestei surse sunt, clorosodice-bicarbonatate calcice, slab sulfuroase, cu mineralizatii
foarte reduse (0,65-0,85g/l). Nu este utilizat in prezent.
II. Grupa "Hercule" — apar in partea nordica a statiunii din calcare carstificate si monocalcare:
1. Izvorul Hercule I — izbucneste in spatele hotelului Roman, dintr-o pestera; a fost
folosit de romani si are cel mai mare debit din statiune si cea mai mare fluctuatie a
debitului si a temperaturii, in functie de sezonul ploilor; ecartul de variatie a debitelor
este de 94,8 l/s; mineralizatia totala variaza intre 0,29-2,51 g/l, caracteristicile apei
trecand de la bicarbonatata-calcica la cloro- sodic-calcica.
2. Izvorul Hygeea — se afla in partea stanga a hotelului Roman, la 40 m aval de Izvorul
Hercules, pe acelasi versant, la numai 0,8 m altitudine absoluta, fiind captat intr-o
incinta zidita. Are debit mic si izbucneste dintr-o fisura a calcarelor. Se foloseste in cura
intens, fiind indicat in afectiunile digestive si urinare; Apa izvorului apartine tipului
clorosodica-calcica, bromiodurata slab sulfuroasa.
3. Izvorul Hercule II — provenea din izvorul Despicatura si era captat alaturi de Hygeea;
in prezent este secat.
4. Izvorul Despicatura — se afla la cca. 100 m de hotelul Roman, pe malul drept al
Cernei, la baza zidului de regularizare a albiei Cernei, la 8 m aval de Pestera de la
Despicatura, aflandu-se de cele mai multe ori sub oglinda apei. In trecut a avut un debit
mare, alimentand termele romane, dar cu timpul debitul a scazut, incetand sa mai
curga. Se mai pot vedea si astazi urmele unui apeduct bine conservat.
5. Izvorul Apollo II — a aparut cu ocazia sapaturii fundatiei restaurantului "Grota
Haiducilor" in 1972; este captat intr-un bazin de beton cu inaltime de cca. 4 m, din care
este exploatat prin pompare.
6. Izvorul Apollo I — este captat in incinta baii cu acelasi nume printr-un put de 7 m
adancime si impreuna cu Apollo II alimenteaza aceste bai. Prin compozitia sa chimica
apa izvorului apartine tipului clorosodic-calcic, bromiodurat, sulfuros, cu concentratii
cuprinse intre 3,2 si 3,6 g/l. Interceptarea traseului natural de alimentare a izvorului cu
ocazia saparii unei fundatii la 65 m amonte de Apollo I a creat o noua iesire a apelor la
versant, iesire care a preluat cea mai mare parte a debitelor. Caracteristicile chimice ale
apelor s-au pastrat, dar mineralizatia a scazut stabilizandu-se in jurul valorii de 2,65 g/l.

138

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

III. Grupa "Diana" — este alcatuita din patru izvoare (Diana I, Diana II, Diana IV, Hebe) si
forajul Diana III, situate in zona centrala a statiunii vechi, pe malul drept al Cernei, la cca. 200 m in
aval de izvorul Apollo I:
1. Izvoarele "Diana I si II" — izbucnesc intr-o grota din marnocalcar amplasata in malul
drept al Cernei la 11 m altitudine relativa, si alimenteaza baia Diana. Variatiile de
chimism se incadreaza intre 4,39 g/l si 6,27 g/l, apele pastrandu-si nemodificat
caracterul clorosodic-calcic, bromiodurat, sulfuros.
2. Izvorul "Diana III — (foraj) se afla in fata baii Diana, in malul drept al Cernei si a fost
sapat pana la 260 m adancime, cu debit foarte redus; se foloseste in cura interna;
3. Izvorul Diana IV (Izvorul de Picioare) este situat in albia Cernei, in zona inundabila,
ivirea apei facandu-se din marnocalcare
4. Izvorul "Hebe" — este un izvor captat in subsolul bailor cu acelasi nume, pe contactul
calcarmarnocalcar, printr-un put; debitul este scazut si pulsativ;
IV Grupa "Neptun" – se afla in centrul statiunii si include izvoare (Venera I, II, Neptun III) si
foraje (Neptun I+IV si Neptun II):
1. Izvorul Neptun I – a fost forat in 1894 la o adancime de 276,5 m, se foloseste la baia
Neptun si la sectia sulfuroasa a hotelului Roman;
2. Izvorul Neptun II (Anteu)– este folosit in cura interna si este captat alaturi de
Neptun 1; Este situat in malul drept al Cernei, pe planul faliei Neptun. Debitele au
caracter pulsator datorat unei scurgeri difazice (apa+gaze). Apa izvorului apartine tipului
clorosodic, bromiodurat, sulfuros, cu mineralizatii cuprinse intre 6,16-6,86 g/l.
3. Izvorul Neptun III (Argus, sau izvorul de ochi) este captat in taluzul drumului, prin
fata izvoarelor Neptun I si II si este folosit la cura interna; Emergenta este situata pe
aceeasi falie, la numai 8 m distanta de cea anterioara dar la o cota mai ridicata. Calitatile
chimice ale apei sunt identice cu ale celorlate surse din grupa, mineralizatia totala
variaza intre 6,17g/l si 6,46 g/l.
4. Izvorul Neptun IV – este un foraj din 1968 pentru a suplimenta izvorul Neptun I, fiind
folosit in incinta bailor Neptun; forat cu talpa la 350 m adancime. Orizontul cel mai
productive este situat si aici in baza calcarelor, intre 242-325 m. Apa este de tip
clorosodic, bromiodurat, sulfuroasa, cu mineralizatii totale care variaza de la 5 g/l la 6,64
g/l. Nu s-a stabilit existenta unei relatii intre debit si mineralizatie, dar ecartul de variatie
trebuie considerat si aici ca fiind efectul unei dilutii cu ape carstice.
5. Izvorul Venera I – se afla pe malul stang al Cernei, fiind captat in subsolul bailor cu
acelasi nume. Are debit foarte mic si in prezent nu este folosit, inaccesibil pentru
masuratori curente.
6. Izvorul Venera II. Apare la nivelul albiei inundabile, cu debit aproximativ de 0,05 l/s si
concentratii in saruri minerale de 6,36-6,92 g/l.
V Grupa "Traian" – se afla pe malul stang al Cernei in partea sudica a statiunii. Aceasta grupa
este alcatuita din foraje ce se manifesta artezian, avand un continut ridicat de H2S.
Izvorul Traian – foraj in aval de "Podul Rosu" executat in 1969 in malul stang al Cernei
pana la adancimea de 577,5 m. Compozitia chimica a acestui izvor este cea mai
constanta in timp si alimenteaza hotelul Diana si complexul RomSind; Apa sursei
apartine tipului clorosodic, bromiodurat, sulfuros, cu mineralizatie totala care variaza in
functie de debit intre 7,56 g/l si 8,43 g/l.
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Izvorul Decebal – se afla in "Parcul Vicol" si a fost executat tot in 1969, pana la
adancimea finala de 597,7 m. Momentan nu este folosit si impreuna cu forajul de la
Abator si cu cel din amonte de podul din zona Grup gospodaresc, vor constitui rezerva
de apa termala a statiunii;, apa sursei fiind de natura clorosodica, bromiodurata
sulfuroasa, cu concentratii de saruri minerale de 7,69-8,58 g/l.
Forajul 4579 (stadion). A fost executat pana la adancimea de 800 m si a traversat
succesiv aluviuni formatiunea de Wildflisch (0-125 m), gresiile si calcarele
cretacic-jurasice si granitul. Apa este clorosodica, bromiodurata sulfuroasa, cu concentratii
de saruri minerale de 7,93-8,96 g/l.
4. Forajul 4578 (Fabrica de Var). Forajul a fost executat pana la adancimea de 921 m,
apa avand un continut de saruri minerale care variaza intre 7,85-8,34 g/l. Apa apartine
tipului clorosodica, bromiodurata sulfuroasa.
Izvoare apa potabila
Izvorul Domogled cunoscut de 2000 de ani, de pe vremea romanilor, valorificat in timpul
stapanirii austriece si actualmente captat si valorificat sub forma de apa plata, prin imbuteliere.
Ape subterane
Inainte de 1970 in localitate existau doua puncte de atractie: sapte izvoare calde (DN 67 D, intre
km 3 si 4) si sapte izvoare reci (DN 67 D, km 9), ultimele reprezentand resurgenta unor ape
subterane ce proveneau se pare din platoul carstic Inelet – Balta Cerbului, din Muntii Mehedinti.
Actualmente cele 7 izvoare reci sunt acoperite de apele lacului de acumulare Herculane.
Izvorul termal Hercule I primeste ape reci prin insurgente reperabile in vaile afluente dezvoltate
in versantul drept al vaii Cernei intre km 3 si km 6.
Apele de carst
Relieful carstic domina arealul turistic al statiunii Baile Herculane, pe care apa l-a modelat sub
forma cheilor, dar si a pesterilor. Printre cele mai reprezentative chei din acesta zona sunt Cheile
Corcoaia (la 44 km amonte de Baile Herculane, 200 m fata de Cerna sat, in judetul Gorj) si Cheile
Tasnei (versantul drept al Vaii Cernei, la 12 km amonte de statiunea Baile Herculane, la limita
dintre judetele Caras-Severin si Mehedinti).
Cheile Tasnei reprezinta unul dintre cele mai frumoase defilee din tara, sapate in calcar,
impresionante fiind mai ales datorita salbaticiei locurilor si a spectaculozitatii formatiunilor
stancoase prezente aici: abrupturi spectaculoase, colti de stanca, ace, jgheaburi, mase de grohotis,
rauri de pietre. Pe parcursul drumului prin chei canionul se largeste si se ingusteaza, dand in unele
locuri nastere la cascade. Datorita biodiversitatii acestor chei se recomanda parcurgerea acestora
turistilor, speologilor, alpinistilor, botanistilor, faunistilor.
Printre pesterile cu apa se numara:
- Pestera Closani (o suita de gururi cu bolte inalte, stalactite, stalagmite si lacuri - bazine
cu fundul acoperit de un strat de argila sau de calcit, cele mai multe dintre ele cu apa
cristalina.); este amplasata la o altitudine de 440 m, are o lungime de 1100 m, o singura
deschidere si este formata din doua galerii: Galeria Laboratoarelor si Galeria Matei
Ghica;
- Pestera din Valea Cernei, numita si Pestera Mare din Ciuceava Chicerii (gururi cu apa
cristalina). Pestera este amplasata in Ciuceava Chicerii, la jumatatea distantei dintre
Ogasul Sec si Ogasul Chicerii, nu departe de Izvorul Cernei.
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Cascadele
In afara de cascada de la barajul fostei captari de apa, unde s-a inregistrat cea mai mare cantitate
de ioni negative, intalnim marea cascada de la Rosetu cu o cadere in trepte de 120 m, pe raul
Cociului (la km 6).
O cascada spectaculoasa este la km 12,8 - Vanturatoarea cu o cadere directa de 40 m, avand un
loc de odihna retras cu 5-6 m fata de locul de cadere a apei.
Lacurile
Cel mai important lac din zona statiunii Herculane este lacul de baraj artificial de pe Valea Cernei,
lacul de acumulare Herculane, construit in 1988 in scopul producerii energiei electrice si
mentinerii echilibrului apelor subterane din perimetrul statiunii.
Amplasamentul barajului se situeaza la cca. 5 km amonte de statiunea Baile Herculane, intr-o zona
accidentata in care albia raului este taiata direct in patul stancos si in care punerea in loc a unor
injectii granitice, ingusteaza valea pe o lungime de cca. 500 m.
Lacul are o suprafata de 86,6 ha si un volum total de 14.7 mil. mc; suprafata bazinului de receptie
este 125 km2.
Lacul de acumulare Iovanu s-a format pe cursul superior al vaii Cernei prin construirea barajului
de la Valea lui Iovan.
Lacul are o suprafata de 130 km2, 124 milioane mc, iar debitul mediu anual este in jur de 6 m3/s.
Construit la confluenta paraului Iovan cu Cerna, lacul se intinde in amonte pana la izbucul Cernei.
Lacul este utilizat si pentru agrement (inot, pescuit, plimbari cu barca), in preajma acestuia
construindu-se in timp mai mult cabane. Din acest lac, cea mai mare parte a apelor Cernei sunt
derivate printr-un tunel in bazinul Motrului (aductiunea subterana Cerna-Motru cu o lungime de
5930 m).

4.3.4 Caracteristicile climei
Clima este unul din componentele mediului geografic, care alaturi de apele minerale, constitute un
factor de baza in tratamentul balneoclimateric din statiune. De aceea cunoasterea elementelor
climatice este la fel de importanta ca si cunoasterea proprietatilor apelor in aplicarea unui tratament
stiintific complex.
Pozitia geografica a bazinului Cerna arata ca acesta, ca de altfel intreaga parte apuseana a
teritoriului tarii, este supus predominant influentei circulatiei atmosferice de vest si sud - vest. In
perioada rece aduce mase de aer polar sau, mai rar, tropicale, maritime, favorabile iernilor blande
cu precipitatii abundente in majoritate sub forma de ploaie la altitudini joase. In timpul verii
determina un grad mai mare de instabilitate termica, pus in evidenta de frecventa averselor,
insotite de descarcari electrice.
Clima acestei zone poate fi incadrata intr-un climat continental temperat, putandu-se afirma ca
exista un microclimat datorat unor elemente locale, precum forma de caldare a reliefului localitatii a
stratul de pulberi aflat in atmosfera si a raului Cerna. Raul, fiind situat in zona subcarpatica are un
climat carpatic. Temperatura medie anuala este de +9,6˚C, media lunii celei mai reci – ianuarie
este de -2,8˚C si media lunii celei mai calde este de +20,2˚C in luna iulie. In timpul iernii
temperatura scade la -20˚C, -25˚C, iar vara poate atinge temperaturi de +40˚C. Din cauza
curentilor de aer care provin de la raul Cerna, in unele perioade ale anului, temperaturile sunt mai
scazute decat in regiunile alaturate. Temperaturile extreme evidentiaza o amplitudine termica
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absoluta de 71,3˚C. In cursul anului numarul mediu al zilelor cu inghet ajunge la valoarea de 160165 pe culmile montane, si la 125-136 in ariile depresionare si in culoarele de vai mai adanci.
Durata medie a zilelor fara inghet este de 195-200 zile, prima zi cu gheata fiind, de obicei, la
mijlocul lunii octombrie si ultima la sfarsitul lunii martie.

Activitatea ciclonilor meditaraneeni are importanta in schimbarile de vreme, cu precadere in timpul
sezonului rece, fare a se exclude si restul anului. Trebuie insa subliniat ca aceasta influenteaza
foarte mult conditiile climatice din bazinul Cernei, pentru ca transporta aer umed, care la intalnirea
cu muntii da nastere precipitatiilor orografice.
Climatic, Valea Cernei trebuie privita, pe de o parte ca o aria depresionara ascunsa si protejata de
masive muntoase inalte, dar pe de alta parte, ca un uluc intre munti, facand parte din culoarul ce
desparte longitudinal muntii dintre Jiu si Dunare, Aceasta confera un regim climatic cu o nuanta de
adapost (mai ales in bazinul superior), dar si de canalizare a aerului in lungul culoarului.
Regimul termic
Valea Cernei este adapostita de culmi a caror orientare favorizeaza patrunderea maselor de aer
sud-vestice, adanc spre nord-est. Influentele submediteranene se fac simtite prin temperaturi mai
crescute decat in nordul tarii. Verile sunt calde si racoroase, cu un grad mai mare de instabilitate
termica, pusa in evidenta de frecventa averselor, insotite de descarcari electrice, cu temperaturi in
jur de 18-20 0C, in timp ce iernile sunt blande, dar cu precipitatii abundente. Temperatura medie
anuala, cu toate ca se afla in plina regiune de munte, este de 10,5 0C la Baile Herculane, pentru ca
pe crestele Godeanului sa se apropie de 0 0C.
Valorile absolute ale temperaturii aerului prezinta o foarte accentuata variabilitate: maxima absoluta
la Baile Herculane a fost de 43.89 0C, in 24.07.2007, iar minima absoluta a fost de
–20.00 0C,
in 10.02.2005. (Vremea si previziuni meteo in Herculane – Temperaturi in Herculane, Romania)
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Iernile sunt blande, cu media lunii ianuarie de -2 º C; numarul de zile de iarna, cu temperaturi sub
0 º C, este in medie de 19/an, repartizate in special in luna ianuarie. Primaverile sunt timpurii, iar
verile placute, datorita abundentei vegetatiei, cu o medie a lunii celei mai calde, iulie de 21º C.
Toamnele sunt lungi, calduroase, favorabile practicarii turismului.
Umiditatea aerului
Influenta mediteraneana asupra umiditatii este destul de puternica, mai ales prin faptul ca masele
de are umed, transportate cu predilectie in partea de sud-vest a tarii, se canalizeaza in culoarul
Cernei, marind aportul de umezeala. Cantitatile mari de precipitatii de la Cerna–Sat si din tot
bazinul superior aflat la altitudinea absoluta sub 1200-1300 m, pot fi considerate drept consecinta
acestui proces.
Nebulozitatea
Ca urmare a orientarii generale fata de circulatia dominanta, in Valea Cernei se constata aparitia
fenomenului de descendenta a aerului pe pantele vestice, adica a unui proces cu caracter fohnal
care duce la disiparea proceselor noroase. Configuratia de ansamblu a reliefului face ca efectul de
fohn sa se resimta cu intensitatea cea mai mare in sectorul Bailor Herculane – Pecinisca, ceea ce
determina o nebulozitate mai redusa.
Nebulozitatea medie anuala are valoarea de 5,5 zecimi, numarul mediu de zile cu cer senin
fiind de 60, iar cel de zile cu cer acoperit, de 110. In lunile de vara cerul este senin intre 20 - 23 de
zile, nebulozitatea maxima fiind semnalata in anotimpul rece (maximum in luna noiembrie).
Durata de stralucire a soarelui insumeaza o medie de 1.900 ore anual.
Precipitatiile atmosferice
Precipitatiile se supun unei repartitii similare temperaturii in functie de altitudine, dar reprezinta un
element mult mai instabil decat in cazul temperaturii. Cantitatile medii anuale de precipitatii sunt
cuprinse intre 760 mm la Baile Herculane si 1088 mm la Varful Tarcu. Cantitatile de precipitatii
prezinta oscilatii mari de la un an la altul. Valorile maxime anuale s-au inregistrat in anul 1969, cand
au depasit 1000 mm la toate statiile. Valorile minime anuale s-au inregistrat in anul 1948, numai
800 mm.
Repartitia anuala a precipitatiilor prezinta doua maxime si doua minime, fenomen caracteristic
pentru partea de sud-vest a tarii, ca o dovada a manifestarii unei influente oceanice si
mediteraneene. Primul maxim se formeaza in intreaga vale a Cernei, in luna mai sau iunie, ca
urmare a influentei anticiclonului azoric, iar cel de-al doilea in noiembrie, ca urmare a influentei
mediteraneene.
Cantitatea medie anuala de precipitatii este cuprinsa intre 698 mm/an la Toplet, 760 mm/an la
Baile Herculane, 1.051 mm/an la Cerna-Sat si 1.088 mm/an la Vf. Tarcu. Influenta climatului
mediteranean este destul de accentuata, masele de aer umed fiind canalizate pe culoarul Cernei
marind gradul de umezeala si provocand cantitati mari de precipitatii la Cerna Sat si pe inaltimile
bazinului superior, de pana la 1200 m - 1300 m.
"Efectul de vale" face ca momentul producerii maximului de precipitatii de la inceputul verii sa fie
mai timpuriu la Baile Herculane fata de Toplet si Orsova, iar la Cerna Sat mai timpuriu decat in
bazinul inferior.
Stratul de zapada in preajma statiunii are o durata redusa, ca urmare a topirilor repetate din timpul
iernii.
zapada (CR 1-1-3/2012) – gz=2,0KN/m2
La proiectare se vor respecta prevederile indicativelor:
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CR-1-1-4/2012 ” Cod de proiectare –Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”
CR-1-1-3/2012:” Cod de proiectare –Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”
Regimul vanturilor
Vitezele maxime inregistrate la statiile de observatie distribuite echilibrat pe arealul judetului,
pentru un interval de 10 ani sunt :
• B.Herculane
20 m/sec

Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-14/2012, „Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor”
Vant:
- valori caracteristice ale vitezei vantului – ≥41m/s
- valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului ≥0,7KPa
Vanturile dominante bat pe directia vaii, cu intensitate redusa. Zilele cu calm atmosferic sunt
frecvente, valoarea maxima fiind atinsa in luna iulie (28 %).
Vanturile prezinta o mare diferentiare teritoriala conditionata de particularitatile create de treptele
reliefului, care modifica multe dintre insusirile specifice curetilor de aer din directia vest. Frecventa
vaturilor vestice este de circa 14-15,0 %, iar a celor din nord-vest si nord de 12-14,0%. Iarna
dinspre Sud Est sufla Austrul, cu o viteza de aproximativ 10m/s.
Vanturile caracteristice lunii mai au directia predominanta sud-vest, iar vanturile lunilor iunie-august
au directia est-nord-est si est.
Stresul bioclimatic
“Stresul bioclimatic este format din doua componente: stresul cutanat si stresul pulmonar. Cei doi
sunt legati de cele trei elemente climatice, temperatura – umiditate - vant, in cadrul carora
organismul prezinta o stare de echilibru biologic. Dincolo de aceste valori, factorii meteorologici
devin stimulenti sau chiar stresanti, impunand intrarea in actiune a mecanismelor biologice de
termoreglare si autoaparare”(Cianga N., (2001, 2002), Romania. Geografia Turismului).
Temperaturile placute si aerul curat al statiunii fac ca stresul cutanat si cel pulmonar sa fie mai mic
de 30.
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Indicele de confort termic
Acesta se leaga de proprietatea organismului de a-si mentine temperatura constanta, chiar in limite
largi ale temperaturii mediului, exterior organismului. Confortul termic este cuprins intre 16,8 – 20,6
To.E.E.
Indicele climato-turistic
Indicele climato-turistic este intervalul de timp favorabil turismului. Pentru zona montana acesta
este cuprins intre lunile iulie-septembrie. Dar, datorita climatului special al statiunii Baile Herculane,
indicele este cuprins intre lunile mai-septembrie (5 luni).
Ionizarea aerului
Dintre compusii gazosi ai atmosferei, oxigenul are cea mai pronuntata tendinta de a forma ioni, in
conditiile actiunii unui agent ionizant asupra atomilor moleculelor. Ionii iau nastere prin atasarea
unui electron cu incarcatura negativa de o particula neutra electric.
Ionizarea negativa, foarte puternica, duce la cresterea rezistentei generale a organismului si
favorizeaza circulatia sanguina. Prezenta ionilor negativi in statiunile montane influenteaza pozitiv
evolutia unor afectiuni precum astmul bronsic, reumatismul, hipertensiunea, nevrozele, surmenajul.
In Romania, nivelul ionizarii aerului variaza intre 650-220 ioni pozitivi -negativi/cm3. Cele mai multe
statiuni au valori medii a concentrarii ionilor, in jur de 1400 ioni/cm3, valorile cele mai mari fiind
intalnite in zonele de deal si munte.

Cea mai mare concentrare de ioni din atmosfera a fost constatata la Baile Herculane,
desi aceasta se gaseste doar la 160 m altitudine. Fenomenul de datoreaza prezentei
elementelor radioactive din roci si din apele termale.
Pentru determinarea climatului aeroelectric existent in zona Baile Herculane, s-au efectuat
masuratori, in decursul mai multor ani. In fiecare an au fost facute observatii in toate anotimpurile.
Punctele de masurare au fost alese in asa fel incat rezultatele obtinute sa fie cat mai
reprezentative pentru aceasta zona. Cercetarile au reliefat preponderenta ionilor negativi fata de cei
pozitivi. Astfel, in jurul barajului uzinei de apa, existent in amonte de statiune, au fost gasite
concentratii importante de ioni negativi, de pana la 6400 de aeroioni pe cm3.
Chiar in parcul central al statiunii, unde activitatea urbana de fiecare zi diminueaza concentratia
ionilor biologic activi, predomina ionizarea negativa. S-a cercetat si in amonte de statiune pe o
distanta de cativa kilometri, observandu-se o aeroionizare importanta. Rezultatele demonstreaza ca,
din acest punct de vedere, statiunea Baile Herculane se aseamana cu statiunea Davos din Elvetia si
se apropie de cascada Niagara (masuratorile facute la caderea acesteia). La numai 160 de metri se
respira un aer ca la o altitudine de 2000-3000 metri.
Climatul local ca factor de tratament
Clima statiunii se incadreaza in tipul de clima continental moderata, dar datorita conditiilor locale in
topoclimatul mediteranean. Acest tip de clima genereaza un bioclimat sedativ. Factorii climatici au
in tot cursul anului valori medii lunare moderate, de aceea solicitarea mecanismelor de adaptare
este foarte mica, necesitand numai 1-2 zile pentru aclimatizare.
Calitatile curative ale acestui climat se datoresc stabilitatii termice, higrometrice, electrice, vanturilor
moderate, duratei prelungite a radiatiei solare, puritatii aerului etc.
In cadrul climatului local , un rol deosebit il are aeroionizarea negativa a aerului, ce prezinta valori
maxime pe valea Cernei, in zona uzinei de apa. Cu cat aerul este mai curat, cu atat este mai bogat
in ioni negativi. S-a stabilit ca aeroionizarea negativa a aerului exercita efecte binefacatoare asupra
organismului. Aceste efecte se pot rezuma astfel:
• restabilesc mai rapid parametri respiratorii si circulatori perturbati in urma efortului;
• echilibreaza sistemul neuropsihic;
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• creste randamentul psihofizic;
• creste rezistenta organismului la efort si la stress;
• induce o stare de confort biologic;
Concluzionand, se afirma ca este un mijloc important de refacere a organismului in cadrul
tratamentului complex din statiune.

4.3.5 Patrimoniul cultural si arhitectural
Patrimoniul construit rezultat in urma unei istorii atat de bogate este alcatuit din 74 de obiective
inscrise in Lista Monumentelor Istorice 2010 dupa cum urmeaza :
ISituri arheologice (14 obiective)
IIAnsambluri si monumente de arhitectura (10 + 45 obiective)
IIIMonumente de for public/arta plastica – statui (5 obiective)
-

-

-

Siturile arheologice : dificil de reperat pe teren, necesita un proiect de punere in valoare ca
patrimoniu antic roman, legat de profilul asezarii termale, prin propunerea de reconfigurare
grafica si axonometrica a vestigiilor romane si cu redarea in circuitul de vizitare pentru turisti a
unor zone de vestigii prin sapaturi arheologice si restaurarea acestor vestigii.
Monumentele de arhitectura : au - cu cateva exceptii- o stare fizica precara, legata de lipsa de
functiuni sau de o utilizare neadecvata.
Ansamblurile (urbane, arhitecturale si balneare) : prezente in LMI2010 impreuna cu tesutul
urban inconjurator (strazi, spatii verzi, cursul amenajat al raului Cerna) formeaza o zona care
alcatuia o rezervatie de arhitectura in LMI 1992 nu si in listele ulterioare (2004, 2010) ; este
necesara delimitarea cu titlu de Zona construita protejata (ZCP) printr-o documentatie de
urbanism tip PUZCP, realizata in conformitate cu “Metodologia de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate”.
Zona construita protejata (ZCP) va trebui sa includa cele 2 mari nuclee urbanistice istorice “Piata Hercules” cu ansamblul de cladiri de tratament (sec. XVIII - jum. sec. XIX) si “Piata
Cazinoului /Parcului Public”, cu cladiri de hoteluri si cura balneara dar si spatii de
agreement/evenimente culturale (sf. sec. XIX), reprezentand zone prioritare de reabilitare a
spatiului public.

Toate vilele fac parte din patrimoniul arhitectural al statiunii, avand o vechime de 130-190 ani.
Patrimoniul construit al orasului Baile Herculane se afla intr-o proportie importanta atat in stare de
declin urban, arhitectural cat si din punct de vedere social si economic: multe cladiri prezinta risc
structural si de deteriorare a elementelor arhitecturale de valoare, o importanta suprafata a spatiilor
interioare din cladirile de patrimoniu sunt neutilizate, proprietarii privati nu investesc in cladirile de
patrimoniu (nu acceseaza sau nu dezvolta proiecte de punere in valoare/refunctionalizare a acestor
spatii)
Spatii cu functiune culturala
- Casa de cultura “Nicolae Stoica de Hateg”
- Biblioteca oraseneasca
- Muzeul de istorie “General Nicolae Cena”
Aceste spatii sunt insuficiente pentru a corespunde profilului cerut prin “carta calitatii”pe care
reteua europeana “Asociatia Europeana a Oraselor Istorice Termale”(EHTTA)- asociatie in care
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Romania este partener-a institui-o pentru membrii sai; unul din cele 18 criterii ale cartei il
reprezinta existenta echipamentelor culturale (o diversitate in care sunt prezente galerii de arta,
muzee, teatru, sala de concerte, casino , centru de congrese)
Evenimente, festivaluri, manifestari
28 Martie - Serbarile”CRAINEI”
24 Mai - Festivalul “Pinul Negru de Banat”
Iunie - Tabara de coregrafie (coregrafie din zona de Vest a Romaniei)
3-7 Iulie - Festivalul international de Folclor ”Hercules” (parade costumelor populare, spectacol
folcloric)
Septembrie - Zilele orasului Baile Herculane
Septembrie - Festivalul Comunitatilor Etnice din Banat
Octombrie - Festivalul rachiei din Banat
Din calendarul de targuri si “rugi” - manifestare religioasa specifica zonei Banatului - pe 8
Septembrie are loc “ruga” in Baile Herculane (cu ocazia hramului bisericii “Nasterea Maicii
Domnului”).
Numarul insuficient de evenimente si activitati culturale de marca este determinat si de lipsa unor
spatii adecvate pentru desfasurarea unor manifestari culturale de anvergura - spectacole teatru,
muzica de jazz, simfonica - ex.: sala Cazinoului care initial avea rolul de sala pentru desfasurarea
unor evenimente culturale: spectacole, baluri , etc.,Teatrul de vara – reprezinta spatii ce necesita a
fi restaurate pentru a se realiza un cadru in care se pot desfasura asemenea manifestari culturale.

4.3.6 Ariile naturale protejate
Teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane include suprafete din :
- Parcul National Domogled Valea Cernei;
- Situl Natura 2000 Domogled-Valea Cernei, cod ROSCI0069 Domogled –Valea Cernei;
- Aria de protecție specială avifaunistică, cod ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei.
În interiorul parcului există 11 rezervații naturale (categoria IV IUCN) desemnate prin Legea nr.
5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a
Zone Protejate, dintre care trei sunt situate pe teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane.
Parcul National Valea Cernei – Domogled aflat in vecinatatea orasului Baile Herculane
Teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane este cuprins aproape in totalitate in Parcul
National Domogled Valea Cernei, ce se afla in administrarea Ocolului Silvic B.H/ Directiei Silvice
Caras-Severin. Cea mai mare parte a teritoriului este ocupata cu paduri, fiind o zona muntoasa.
Zonarea internă inițială a Parcului Național Domogled-Valea Cernei a suferit modificari în perioada
2003-2016, prima zonare functionala fiind stabilita si aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului 230/2003.
Situatia datelor initiale arata ca parte din suprafata intravilanului orasului Baile Herculane este
cuprinsa in Parcul National Domogled-Valea Cernei, limita parcului fiind trasata in interiorul
localitatii. Zona aferenta Trup 1 ocupata de parc, cuprindea case de locuit, un atelier de tamplarie,
o pensiune si o biserica.
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Situatia existenta – PUG Baile Herculane – limite Parc National Domogled-Valea Cernei

Conturul verde in jurul localitatii Baile Herculane reprezinta limita Parcului Natural Domogled-Valea Cernei.
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Pe parcursul elaborarii PUG BAILE Herculane, incepand cu 2010, au avut loc o serie de intalniri cu
reprezentantii Parcului National DVC in vederea retragerii limitelor parcului de pe intravilanul
localitatii.
Aceasta situatie a fost reglementata prin Ordinul MMAP nr.1121/2016, astfel limitele parcului
natural, actual urmaresc limitele intravilanului localitatii Baile Herculane – zona aferenta trup1.
Avand in vedere zonarea interna a parcului stabilita prin Planul de Management Integrat al Parcului
National Domogled-Valea Cernei si al Siturilor Natura 2000 ROSCI0069 si ROSPA0035, se constata
ca intravilanul localitatii Baile Herculane este inconjurat in partea de est, nord si vest de zona de
protectie integrala a parcului si de zona de conservare durabila in partea de sud-vest.
Pe parcele de dezvoltare durabila aferente extravilanului localitatii Baile Herculane s-au efectuat
propunerile de extindere a intravilanului.
Se mentioneaza ca planul „Reactualizarea Planului de Urbanism General si al Regulamentului Local
de Urbanism al localitatii Baile Herculane” a primit avizul favorabil din partea administratiei Parcului
national Domogled-Valea Cernei, nr. 542/05.07.2016.
Harta privind zonarea interna a Parcului National Domogled –Valea Cernei este atasata prezentei
documentatii.
Conform Planului de management al PNDVC zona de dezvoltare durabila aferenta localitatiii Baile
Herculane este:
1.

Zona de dezvoltare durabilă Iauna- Craiova cuprinde suprafaţa de la cabana de la km 36,
precum şi terenurile aferente acesteia. Suprafaţa este de 4 ha și este administrată de Ocolul
Silvic Băile Herculane.

2. Zona de dezvoltare durabilă Băile Herculane, este constituită din 4 perimetre cu o suprafaţă de
444 ha. Aici distingem intravilanul cătunelor Prisăcina, 227 ha şi Dobraia, 104 ha, și zone de pe
malul drept al Cernei și lacul de acumulare Prisaca. Limita acestei zone merge pe lângă liziera
pădurii din Unitatea de producție III Băile Herculane și cuprinde casele răspândite ale unor
locuitori ai comunei Cornereva.
3. Zona de dezvoltare durabilă Domogled are o suprafaţă de 50 ha şi este constituită din 21
perimetre aflate pe ambele părţi ale drumului drumul național 67D. Începe de la Pensiunea
Dumbravă cu zona de campare din vecinătatea acesteia, se continuă cu câteva proprietăţi aflate
pe partea dreaptă şi stângă a drumului până la căsuţele Gorjanu, de aici este întreruptă până în
apropiere de Barajul Prisaca.
Aici se formează un perimetru mare ce cuprinde casele de pe partea dreaptă a drumului,
coronamentul barajului, ştrandul de la 7 Izvoare Calde, Campingul de aici administrat de OS Băile
Herculane și câteva proprietăţi.
Alte perimetre de dezvoltare durabilă sunt la Uzina Electrică, în apropierea traseului de la Crucea
Albă, la Ferigari și cartierul Pecinişca, care ţine din localitate până în apropierea fostei cariere de
piatră de la Pecinişca.
Drumurile naționale, forestiere, industriale, publice și de acces de pe teritoriul parcului, cu o
suprafaţă de 149 hectare, sunt încadrate în zona de dezvoltare durabilă.
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Suprafața drumului nou în lungime de 4 km care trece prin parcelele silvice 69, 73, 75, 76, 77A,
79A, 79B, 80A și 108E din UP IV Topenia, Ocolul Silvic Băile Herculane, precum și prin terenul
agricol aparținând comunei Cornereva, proiectat în cadrul proiectului transfrontalier Exploring
nature across borders – ENABO, se află în zona de dezvoltare durabilă.
Zona de dezvoltare durabilă mai cuprinde și suprafețele drumurilor forestiere propuse în
amenajamentele silvice în vigoare, dacă acestea nu se suprapun cu zonele de protecție integrală
sau strictă.
Suprafaţa totală a zonei de dezvoltare durabilă din parc este de 906 hectare.
Tipurile de utilizari ale terenului/categorii de folosinta la nivel de unitate administrativ teritoriala,
Baile Herculane sunt:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clasa CLC
Grohotisuri
Livezi
Zone locuite
Padure nemorala
Pajisti naturale/fanete
Stancarie
Tufarisuri

Suprafata totala
ocupata in UAT(ha)
0. 36
0.27
1.19
3270.55
114.57
68.13
59.88

Ponderea din
suprafata UAT, %
0.01
0.01
0.03
74.57
2.61
1.55
1.37

Zona de protectie integrala a parcului: are o suprafaţă de 29. 081 ha
Protectia integrală are la bază atât argumente de ordin biotic (ecosisteme forestiere valoroase,
pajiști/pașuniși fâneţe cu valoare conservativă ridicată), cât și abiotic (geologic şi geomorfologic).
Cele mai valoroase elemente naturale din cadrul acestor zone sunt:
Zona Domogled, rezervație de interes floristic, faunistic şi geologic, include cele mai mari
suprafețe de roci carstificabile din Munții Mehedinți, dezvoltate atât pe versantul Cernei, cît și pe
platou. Relieful exocarstic este reprezentat printr-o gamă variată de forme, începând cu diferite
forme de lapiezuri, doline, uvale, macrodepresiuni carstice și chiar poli. Adăugăm la acestea văile
de versant,cu relieful adiacent de creste și turnuri, precum și sectoarele de chei de pe văile Seliște,
Feregari, Jelerau, Cociu, dar mai ales Țășna. Relieful endocarstic este ilustrat printr-un număr de
133 de peșteri și avene, în general de dimensiuni reduse, reprezentând vechi descărcări la versant
a apelor de infiltrație.
Zona Vârful lui Stan include cele mai spectaculoase forme exocarstice (lapiezuri, megadepresiuni
carstice, creste calcaroase) din Munții Poienile Cernei și totodată din țară. Relieful endocarstic al
zonei cuprinde 65 de cavități, dintre care cea mai valoroasă este Peștera cu apă de la Isverna.
Creasta Geanțurilor este o altă zonă valoroasă din punct de vedere geologic-geomorfologic,
alternanța calcar-fliș impunând în relief forme interesante ca urmare a eroziunii diferențiale. Cele
mai importante elemente de relief sunt geanțurile sau crestele calcaroase. Și în această zonă apar
forme endocarstice, reprezentate prin circa 112 cavități (ex. Peștera din Ogașul Adânc (650m),
Găurile Hotești din Cheile Râmnuței (252m), Peștera Labirint din Ogașul Adânc (190m), Peștera
dintre Geanțuri (172m), Peștera Mare din Cheile Râmnuței (106 m).
Zona Cheile Corcoaia cuprinde una dintre cele mai spectaculoase chei carstice din România.
Ambii versanți păstrează dovezi de necontestat ale adâncirii în etape a cheilor, sub formă de nivele
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de marmite și peșteri fosile care pot fi racordate cu terasele Cernei. Pe lângă valoarea peisagistică
ridicată, cheile au o importanță științifică deosebită pentru înțelegerea evoluției Cernei la sfârșitul
pliocenului și în cuaternar.
Zona Coronini – Bedina este deosebit de valoroasă științific și peisagistic, în ciuda unei prezențe
mai reduse a calcarului, în special al celui subteran. Printre cele 149 de cavități carstice amintim:
Peștera Șălitrări, Peștera Ion Bârzoni, Peștera Diana, Peștera Hercule, Grota cu Aburi, Avenul lui
Adam, Peștera de la Despicătură. Zona este importantă și prin prisma apelor termo-minerale,
utilizate în scopuri medicale, cum ar fi sursa termală Șapte Izvoare Calde (dreapta), cu debite de
2,5 l/s și temperaturi de peste 40 de grade.
Zona Piatra Cloșanilor include calcarele dezvoltate între Motru și Motru Sec. Relieful exocarstic
este reprezentat de lapiezuri, doline, uvale, iar cel endocarstic de circa 130 de cavități, câteva
dintre acestea fiind mai importante și anume Peștera Mare de la Cloșani, Cioaca cu Brebenei,
Peștera Lazului.
O altă zonă inclusă în acest tip de management este zona Râmnuța Mare - Râmnuța Vânătă pentru
care, pe lângă argumentele de ordin biotic, prezentăm câteva particularități de ordin geologic. La
21 nord de confluența Cerna-Arşasca, până la Râmnuţa Vânătă, în versantul stâng al Cernei, se
dezvoltă o structură geologică particulară. Rocile sedimentare mezozoice (calcare urgoniene şi flişul
cretacic superior) sunt comprimate tectonic între Granitul de Cerna din fundament şi cristalinul
Pânzei Getice. Succesiunea calcar-fliş, deplasată inegal pe verticală, se repetă de 2-3 ori. Flişul
cretacic situat între primele două benzi de calcar ale căror straturi au fost redresate aproape de
verticală (hog-back) a fost parțial erodat, formând depresiuni alungite paralel cu versantul numite
prihod (Prihodul Hărmanului, Prihodul Glodului), caz particular pentru România. Peisajul zonei este
dominat de geanţurile de calcar care bordează prihodurile și de abruptul tectonic spre Cerna,
prezent sub forma unui perete subvertical de calcar cu înălţime de 300-400 m. Lipsa activităţilor
antropice a determinat conservarea unor ecosisteme endemice cu valoare conservativă mare.
Zona Iauna Craiovei. Vegetaţia din cadrul acestei zone aparţine făgetelor, încheindu-se pe culmi
cu vegetaţia pădurilor de răşinoase şi poieni cu hăţişuri de liliac şi numeroase specii erbacee.
Caracteristica principală a acestei zone este bogăţia de specii de plante sudice, constituite în etaje
de vegetaţie alături de care apar şi specii însoţitoare de alte provenienţe geografice. Făgetele ocupă
peste 95% din suprafaţă, sunt de vârstă cuprinsă între 90 şi 130 de ani, alături de care apare
gorunul în proporţii foarte reduse. Subarboretul este cuprins din specii termofile precum: cărpiniţa,
mojdreanul, scumpia. Flora ierbacee este reprezentată de numeroase specii, multe dintre ele
aparţinând climatului submediteraneean, cum ar fi Erysimum banatica, Primula auricula

ssp.seratifolia, Linul uninerve, Vicia truncatula, Silene saxiofraga ssp. Petraea, Erysimum saxosum,
Centaurea triniaefolia, Silene stupina, Dianthus kitaibelli, Euphorbia lingulata, Hesperis saxosum,
Asarum sp., Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum, Luzula albida.
Zona de protectie integrala: cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din
interiorul parcului national.
(1) În zonele de protectie integrala sunt interzise:
i) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a
terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare;
ii) activitatile de constructii - investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale
protejate si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei
nationale sau prevenirii unor calamitati naturale.
(2) Prin exceptie de la prevederile aliniatului (1), în zonele de protectie integrala, în afara
perimetrelor rezervatiilor stiintifice, se pot desfasura urmatoarele activitati:
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i) stiintifice si educative;
ii) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii - investitii;
iii) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice,
proprietatea membrilor comunitatilor care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora
în orice forma recunoscuta prin legislatia nationala în vigoare, pe suprafetele, în perioadele si cu
speciile si efectivele avizate de administratia parcului, astfel încât sa nu fie afectate habitatele
naturale si speciile de flora si fauna prezente;
iv) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
v) interventiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor
ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în
baza hotarârii consiliului stiintific, si aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului si padurilor;
vi) actiunile de înlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale
protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru
protectia mediului si padurilor. În cazul în care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile
de înlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei, în baza hotarârii consiliului stiintific,
si cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
vii) actiunile de prevenire a înmultirii în masa a daunatorilor forestieri, care nu necesita extrageri de
arbori, si actiunile de monitorizare a acestora;
viii) actiunile de combatere a înmultirii în masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea
materialului lemnos din padure, în cazul în care apar focare de înmultire, cu avizul administratiei, în
baza hotarârii consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
si padurilor.

Zona de conservare durabila a parcului: în suprafaţă totală de 30.388 ha, este constituită din
parcelele din fondul forestier care nu fac parte din zonele de protecție strictă și integrală, precum și
restul suprafeţelor care nu sunt incluse în zona de dezvoltare durabilă respectiv terenuri agricole,
fâneţe, păşuni, lacurile de acumulare etc.
În zonele de conservare durabila se pot desfasura urmatoarele activitati:
aa) stiintifice si educative;
bb) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii - investitii;
cc) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat pe suprafetele, în perioadele si cu
speciile si efectivele avizate de administratia parcului national, astfel încât sa nu fie afectate
habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
dd) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
ee) interventiile pentru mentinerea habitatelor în vederea protejarii anumitor specii, grupuri de
specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în
baza hotarârii consiliului stiintific, a planului de actiune provizoriu, elaborat si valabil pâna la
intrarea în vigoare a planului de management;
ff) interventiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor
ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în
baza hotarârii consiliului stiintific, aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului si padurilor;
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gg) actiunile de înlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale
protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale
pentru protectia mediului si padurilor. În cazul în care calamitatile afecteaza suprafete de padure,
actiunile de înlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în
baza hotarârii consiliului stiintific, aprobate ulterior de catre autoritatea publica centrala pentru
protectia mediului si padurilor;
hh) activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a înmultirii în masa a daunatorilor
forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure în cantitati care depasesc
prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza
hotarârii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului si padurilor;
ii) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacitatii productive si de
suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de
ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfasura
numai de catre persoanele fizice sau juridice care detin/administreaza terenuri în interiorul parcului
sau de comunitatile locale, cu acordul administratiei ariei naturale protejate;
jj) lucrari de îngrijire si conducere a arboretelor, lucrari speciale de conservare cu accent pe
promovarea regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, cu exceptia cazurilor în care se
manifesta atacuri de daunatori ai padurii ce se pot extinde pe suprafete întinse, în primul rând de
parcele întregi limitrofe. zonelor cu protectie stricta sau integrala, în restul zonei - tampon fiind
permisa aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a
arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si
cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de
regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restrictii impuse de planurile
de management al parcurilor si de ghidurile de gospodarire a padurilor în arii protejate;
kk) activitati traditionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu
impact redus.
În aceasta zona se remarca o suprafata de padure valoroasa din punct de vedere biologic si
peisagistic, situata în UP V Iauna Craiovei O.S. Baile Herculane, u.a. 162 si 163 pe o suprafata de
9,6 hectare în care se impune respectarea unor masuri speciale de conservare:
i) denumirea suprafetei respective: FAGETE SECULARE DIN VALEA CRAIOVEI;
ii) delimitarea pe teren prin marcarea limitei pe arbori, a unei benzi orizontale cu vopsea de culoare
galbena. La aceasta actiune vor participa atât reprezentanti de la Administratia Parcului National
Domogled - Valea Cernei cât si reprezentanti de la O.S. Baile Herculane;
iii) încadrarea suprafetei în amenajamentul silvic în tipul functional TI - paduri cu functii speciale
pentru ocrotirea naturii;
iv) montarea unui panou informativ care contine date despre flora si fauna, scurt istoric, reguli de
vizitare a acestuia.
Totodata pe aceasta suprafata se interzic urmatoarele activitati:
i) recoltarea de material lemnos sub orice forma;
ii) recoltarea de produse accesorii de orice natura;
iii) depozitarea deseurilor de orice natura;
iv) turismul necontrolat;
v) orice alta activitate fara acordul Administratiei Parcului National Domogled Valea Cernei.
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Zona de dezvoltare durabilă (906 ha) a activităţilor umane este cea în care se permit activităţi
de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de
utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative
asupra biodiversităţii.
În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot desfăşura următoarele activităţi, cu
respectarea prevederilor din planurile de management:
a) activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale;
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole și de creştere a animalelor;
c) activităţi de pescuit sportiv, industrial și piscicultură;
d) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este
prevăzută în planul de management al parcului și dacă reprezintă o activitate tradiţională;
e) lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor:
tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite și
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul
tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete și
zăvoaie de plop şi salcie.
În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în
arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum și tratamentul tăierilor rase în parchete
mici în arboretele de plop euramerican.
În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplica și tratamentul tăierilor rase în
parchete mici în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha și plop euramerican;
g) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea
animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică;
h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.
i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru
fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate. Zonele cu infrastructură turistică
cuprind perimetrele construibile, care sunt delimitate ca atare în Planurile de Urbanism General pe
Valea Cernei, respectiv Băile Herculane, Mehadia, Cornereva, Izverna, Balta, Obârşia Cloşani,
Padeş, sunt incluse în zona de dezvoltare durabilă a parcului.
Conform zonarii interne a parcului national amplasamentul analizat cuprinde suprafete de
intravilan si extravilan care se afla in zona de dezvoltare durabila a parcului. Restul suprafetei din
unitatea administrativ teritoriala Baile Herculane cuprinde zone cu protectie stricta, protectie
integrala si conservare durabila, pentru care nu sunt permise extinderi urbanistice.
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Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/

Amplasarea localitatii Baile Herculane fata de ROSCI69 si ROSPA0035

In raport cu reţeaua de arii protejate Natura 2000, intravilanul reprezentat de trupurile izolate de pe
DN 67D este amplasat in interiorul sitului de importanta comunitara Domgled Valea Cernei –
ROSCI0069 si in interiorul ariei de conservare speciala avifaunistica Domogled Valea Cernei ROSPA0035. Cele doua situri Natura 2000 fac parte din Parcul National DVC, limitele acestora
nesuprapunandu-se in totalitate
Se precizeaza ca de la momentul instituirii siturilor Natura 2000 prin ordin de ministru, au existat
suprafete din intravilanul existent al localitatii Baile Herculane cuprinse in situl ROSCI0069.
Limitele sitului Natura 2000 ROSCI 0069 margineste intravilanul aferent Trupului 1, cu exceptia
catorva zone unde limitele nu se suprapun exact. :
- in partea de est a localitatii, in zona garii, se suprapune peste intravilanul trupului 1 pe o
lungime de 685 m;
- UTR 15- zona locuinte Lunca Belareca, pe o suprafata de 10943 mp;
- UTR 16 – zona extindere zona urbana, pe o suprafata de 6768 mp;
- UTR 3 - zona balneo-turistica noua (in zona ocolului silvic) - pe o suprafata de 80668 mp;
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Limitele sitului Natura 2000 ROSPA 0035 margineste intravilanul aferent Trupului 1, cu exceptia
catorva zone unde limitele nu se suprapun exact. :
- UTR 3 - zona balneo-turistica noua (in zona ocolului silvic )- pe o suprafata de 80668 mp;
Trupurile izolate ale localitatii sunt amplasate pe DN67D si se afla integral in zona de dezvoltare
durabila a PNDCV si in interiorul siturilor Natura 2000.

Domogled - Valea Cernei - RO SCI 0069
Încadrarea teritorial-administrativă:
Județul Caraş-Severin: Băile Herculane, Cornereva, Mehadia, Teregova, Topleţ, Zăvoi. Județul Gorj:
Padeş, Tismana.
Județul Mehedinţi: Balta, Cireşu, Isverna, Obârşia-Cloşani, Podeni.
Județul Hunedoara: Râu de Mori.
Suprafaţa:62.171 ha
Localizarea geografică: Lat. N 45˚ 3‘ 3‘‘; Long. E 22˚ 36‘ 38‘‘
Bioregiunea: Alpină, Continentală
Ecoregiunea:Carpații Meridionali
Altitudinea:2284 max., 109 min., 1017 med.
Principalele căi de acces sunt reprezentate de: DN6 (Timișoara-Caransebeș) până la Băile Herculane
și apoi pe Valea Cernei urmând DN67D (Târgu Jiu-Baia de Aramă-Cloșani-Godeanu), DJ671 (Apa
Neagră-Padeș-Cloșani-baraj Valea Mare), DN66A (Petroșani-Lupeni-Câmpul lui Neag prin Pasul JiuCerna).
Din suprafata de 7042 ha a unitatii administrativ-teritoriale a localitatii Baile Herculane 80% este
cuprinsa in situl ROSCI0069.
Calitate si importanță - Importanta sitului consta in bogatia floristica existenta in Domogled, de
mare valoare stiintifica, sub raport biologic, geobotanic si ecologic, mai ales in ceea ce priveste
asocierea speciilor de diverse origini geografice, care a generat si asociatii vegetale specifice locale,
la care se adauga importanta faunistica a zonei, in care coabiteaza numeroase animale de diferite
origini geografice , impreuna cu cele locale .
Vulnerabilitate Activitati antropice de natura : - turism necontrolat, pasunat abuziv,
braconajul , pescuitul, utilizarea resurselor naturale de pe raza sitului, exploatarea produselor
lemnoase, amenajerile hidrotehnice existente.
Habitatele de interes comunitar din sit:
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100
≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie
sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă
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Cod
3220
3230
4060
4070
4080
40A0
6110
6170
6190
6210
6410
6430
6440
6510
6520
7220
8110
8120
8160
8210
8220
8310
9110
9130
9150
9180
91E0
91H0
91K0
91L0
91M0
91Q0
91V0
9410
9530

PF

NP

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
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Tipuri de habitate
Acoperire Peşteri
(Ha)
(nr.)

2
395
3

12
32

28

2

1

333
7

1

Calit. date
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună
Bună

AIBICID
Rep.
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B
B
A
A
A
B
A
B
B
B
A
B
A

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Evaluare
AIBIC
Supr. Rel.
Status
conserv.
C
B
C
B
C
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B
B
A
B
B
B
C
B
C
B
C
B
C
B
B
B
C
B
C
B
C
B
A
A
B
A
C
B
A
A
C
B
C
A
B
A
B
A
C
A
C
B
B
A
B
A
C
B
C
B
B
A
C
B
A
A

Eval.
globală
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
A
A
A
B
A
B
B
B
A
B
A
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Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi
evaluarea sitului în ceea ce le priveşte.

Gr
up

Cod

M

1308

M

1352٭

M
M

1355
1361

M

1310

M

Specie
Denumire
ştiinţifică

S

NP

Tip

Mărime
Min. Max.

Barbastella
barbastellus(Li
liacul-cârn)
Canis
lupus(Lup)
Lutra lutra
Lynx lynx
(Râs)
Miniopterus
schreibersii(Lil
iacul-cuaripilungi)

P

1310

Miniopterus
schreibersii(Lil
iacul-cuaripilungi)

R

15

15

M

1310

Miniopterus
schreibersii(Lil
iacul-cuaripilungi)

W

10

10

M

1323

Myotis
bechsteinii(Lili
acul-cuurechilate)

M

1307

M

1307

M

1316

M

M

Populaţie
Unit.
Categ.
măsură CIRIVIP

Sit
Calit.
date

AIBICID
Pop

Conserv.

AIBIC
Izolare

G

B

B

C

B

Global

P

R

C

B

C

B

P
P

R
R

C
C

B
B

C
C

B
B

P

P

D

i

P

D

i

P

D

P

P

C

B

C

B

Myotis
blythii()
Myotis
blythii()
Myotis
capaccinii(Lili
acul-cudegetelungi)

P

P

C

B

C

B

R

R

C

B

C

B

P

P

C

B

B

B

1316

Myotis
capaccinii(Lili
acul-cudegetelungi)

R

R

C

B

B

B

1321

Myotis

P

P

B

B

A

B
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1321

M

1321

M

1321

M

1324

M

1324

M

1306

M

1305

M

1304

M

1304

M

1303

M

1354٭

A

1193

A

1217

F

1130

F

1130

F

1138

F

1149

F

1163

F

4123

F

1122

F

1146

F

1146

I

1093٭

emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
emarginatus
Myotis
myotis()
Myotis
myotis()
Rhinolophus
blasii
Rhinolophus
euryale
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros()
Ursus
arctos(Urs)
Bombina
variegata
Testudo
hermanni
Aspius aspius
(Aun)
Aspius aspius
(Aun)
Barbus
meridionalis
(Câcruse)
Cobitis taenia
(Zvârlugă)
Cottus gobio
(Zglavoc)
Eudontomyzon
danfordi(Chisc
ar)
Gobio
uranoscopus
(Chetrar)
Sabanejewia
aurata
(Dunăriţă)
Sabanejewia
aurata
(Dunăriţă)
Austropotamob
ius torrentium
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R

P

B

B

A

B

C

P

B

B

A

B

W

P

B

B

A

B

P

P

C

B

C

B

R

R

C

B

C

B

P

P

C

B

B

B

P

P

A

B

B

B

P

P

B

B

C

B

P

B

B

C

B

P

P

B

B

C

B

P

R

C

B

C

B

P

C

C

A

C

B

P

R

B

A

B

A

P

P

D

R

R

D

P

C

C

B

C

B

W

700

i

P

G

D

P

R

C

B

C

B

P

R

C

A

C

A

P

P?

DD

D

P

P?

DD

D

R

P?

DD

D

P

R

B

B

B

B
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I

1085

I

1078٭

I

4014

I

1088

I

4057

I

4046

I

1086

I

4035

I

1052

I

4036

I
I
I

1083
1060
1089

I

4039٭

I

1037

I

1084٭

I

1924

I

4053

I

4054

I

4026

I
P

1087٭
4070٭

P

1902

P

2327

Buprestis
splendens
Callimorpha
quadripunctari
a
Carabus
variolosus
Cerambyx
cerdo
Chilostoma
banaticum
Cordulegaster
heros
Cucujus
cinnaberinus
Gortyna borelii
lunata
Hypodryas
maturna
Leptidea
morsei
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Morimus
funereus
Nymphalis
bumvaual
Ophiogomphus
cecilia
Osmoderma
eremita
Oxyporus
mannerheimii
()
Paracaloptenus
caloptenoides
Pholidiptera
transsyvanica
Rhysodes
sulcatus
Rosalia alpina
Campanula
serrata
Cypripedium
calceolus
Himantoglossu
m caprinum
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P

V

A

A

A

A

P

R

B

B

C

B

P

P

B

B

C

B

P

P

B

B

C

B

P

P

B

B

A

B

P

R

A

B

A

B

C

B

B

B

P

G

P

P

B

A

C

C

P

P

B

B

C

B

P

V

B

C

C

C

P
P
P

R
V
C

B
C
A

A
B
B

C
C
C

A
B
B

P

P?

P

DD

D

G

C

B

A

B

A

A

C

A

P

R

P

P?

P

R

A

B

B

B

P

P

B

B

A

B

P

P?

P
P

R
C

B
C

B
A

C
C

B
A

P

R

C

B

C

B

P

R

B

A

C

A

DD

DD

D

D
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Alte specii importante de floră si faună

Gr
up

Cod

M

Specii
Denumire
ştiinţifică

S

NP

Mărime
Min. Max.

Populaţie
Unit.
măsură

Categ.
CIRIVIP

Anexa
IV
V

Motivaţie
Alte categorii
A
B
C

Edraianthus
graminifolius
ssp.
kitaibelii
Pinus nigra
ssp. banatica C
Primula
auricula ssp.
serratifolia
Arvicola
terrestris
scherman

V

X

C

X

V

X

R

X

M

2644

Capreolus
capreolus
(Căprior )

C

X

M

2645

R

X

M

1342

M

2615

M

1363

M

1357

M

2631

Cervus elaphus
(Cerb-nobil)
Dryomys
nitedula
Elyomis
quercinus
Felis silvestris
(Pisica
sălbatică)
Martes martes
(Jderul de copac)
Meles meles
(Bursuc)
Micromis
minutus
(Şoarecele pitic)
Muscardinus
avellanarius
Myoxus glis
Neomys
anomalus
Neomys
fodiens
Plecotus
auritus(Liliacul
– urechiat brun)
Plecotus
austriacus

M

M

1341

M
M

2595

M

2597

M

1326

M

1329

D

P

X

X

V
R

X
X

R

X
X

R

X
X

R

R

X

X

X

R
V

X
X

R

X

R

X

X

R

X

X
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1332

A

1276

A
A
A
A

2432
2361
1201
1278

A

1283

A

1281

A
A

1203
2415

A
A

1263
2424

A

1292

A

1256

A
A

1209
1213

A

2351

A

2353

A

1295

A
F

2473
1109

I
I

1052

I
I
I

1058

I
I

1056

I

1050

Vespertilio
murinus
(Liliacul bicolor)
Ablepharus
kitaibelii
Anguis fragilis
Bufo bufo
Bufo viridis
Coluber
caspius
Coronella
austriaca
Elaphe
longissima
Hyla arborea
Lacerta
praticola
Lacerta viridis
Lacerta
vivipara
Natrix
tessellata
Podarcis
muralis
Rana dalmatia
Rana
temporaria ()
Salamandra
salamandra
Triturus
alpestris
Vipera
ammodytes
Vipera berus
Thymallus
thymallus
(Lipan)
Euscorpius
carpathicus
Hypodryas
maturna
Kirinia
roxelana
Lucanus cervus
cervus
Maculinea
arion ()
Maculinea
telejus
Parnassius
mnemosyne
Saga pedo
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R

X

X

V

X

X

R
C
R
V

X
X

X
X
X
X

R

X

X

R

X

X

C
R

X

X
X

C
P

X

X
X

C

X

X

V

X

X

C
C

X
X

X
X

R

X

R

X

R

X

R
P

X
X

X
X

P
R

X
X

X

R

X

C

X

R

X

X

R

X

R

X

X

C

X

X
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1040

I

1053

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Stylurus
flavipes
Zerynthia
polyxena
Acanthus
longifolius
Achnatherum
calamagrostis
Aethionema
saxatile
Anacamptis
pyramidalis
Aquilegia
nigricans
Asplenium
ceterach ssp.
bivalens
Athamanta
turbith ssp.
hungarica
Aurinia petraea
Campanula
carssipes
Centaurea
atropurpurea
Centaurea
pinnatifida
Cephalanthera
damasonium
Cephalanthera
longifolia
Cephalanthera
rubra
Cephalanthera
laevigata
Cerastium
banaticum
Corylus
colurna
Dactylorhiza
cordigera
Dianthus
giganteus ssp.
banaticus
Dianthus
kitaibelii
Dianthus
spiculifolius
Dianthus
tenuifolius
Dianthus
trifasciculatus
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R

X

X

R

X

X

V

X

C

X

V

X

V

X

R

X

V

X

V

X

R
V

X
X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

V

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1849

Epipactis
helleborine
Fagus
orientalis
Fagus taurica
Ferula heuffelii
Festuca
panciciana
Fritillaria
orientalis
Galium
purpureum
Hypericum
rochelii
Jurinea
glicacantha
Linum
uninerve
Micromeria
pulegium
Moenchia
mantica
Orchis
papilionacea
Peltaria
alliacea
Pinus banatica
Ruscus
aculeatus
Ruscus
hypoglossum
Saponaria
bellidifolia
Saponaria
glutinosa
Saxifraga
rocheliana
Silene nutans
ssp. dubia
Silene
saxifraga
Thlaspi
dacicum ssp.
banaticum
Thymus
comosus
Veronica
spicata ssp.
crassifolia
Vicia
trunculata
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R

X

R

X

R
R
R

X
X
X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

V

X

V

X

R
C
R

X
X
X

X

R

X

V

X

V

X

R

X

R

X

V

X

R

X

R

X

V

X

R

X
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Speciile de interes comunitar din sit:
Amfibieni și reptile:
Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) • Ţestoasă de uscat bănăţeană (Testudo
hermanni). Mamifere: Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) • Liliacul cu potcoavă a
lui Blasius (Rhinolophus blasii) • Liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale) • Liliacul
mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) • Liliac cu picioare lungi (Myotis capaccinii) • Liliac
cu urechi mari (Myotis bechsteini) • Liliac comun (Myotis myotis) • Liliac cărămiziu (Myotis
emarginatus) • *Lup (Canis lupus) • *Urs brun (Ursus arctos) • Vidră, Lutră (Lutra lutra) • Râs
(Lynx lynx) • Liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersi) • Liliac comun mic (Myotis blythii).
Nevertebrate: Euphydryas maturna • Maculinea teleius • Lycaena dispar • *Callimorpha
quadripunctaria • Rădaşcă, Răgacea (Lucanus cervus) • *Cărăbuş (Osmoderma eremita) •
Gândacul auriu (Buprestis splendens) • *Racul de ponoare (Austropotamobius torrentium) • Gândac
cu aripile scurte (Oxyporus mannerheimii) • Carab (Carabus variolosus) • Gândac de apă (Rhysodes
sulcatus) • Gortyna borelii lunata• Leptidea morsei • Nymphalis vaualbum • Calul dracului
(Cordulegaster heros) • Lăcustă de munte (Odontopodisma rubripes) •Chilostoma banaticum•
*Croitor de fag (Rosalia alpina) • Croitor mare (Cerambyx cerdo) • Croitorul cenuşiu (Morimus
funereus) • Calul dracului (Paracaloptenus caloptenoides) • Cosaşul transilvan (Pholidoptera
transsylvanica). Pești: Petroc (Gobio uranoscopus) • Zglăvoc (Cottus gobio) • Avat (Aspius aspius) •
Moioagă (Barbus meridionalis) • Dunariţă (Sabanejewia aurata) • Chişcar (Eudontomyzon danfordi).
Plante:
Ouăle popii (Himantoglossum caprinum) • *Clopoţel (Campanula serrata) • Papucul Doamnei,
Blabornic (Cypripedium calceolus).
Caracterizarea sitului:
Caracteristici generale ale sitului
Cod
N04
N06
N08
N09
N14
N15
N16
N17
N19
N22
N26

Clase habitate
Plaje de nisip
Râuri, lacuri
Tufişuri, tufărişuri
Pajişti naturale, stepe
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Păduri de conifere
Păduri de amestec
Stâncării, zone sărace în vegetaţie
Habitate de păduri (păduri în tranziţie)

Acoperire%
0.27
0.41
1.52
13.83
2.62
1.74
39.83
3.70
33.36
0.40
2.23

Importanța sitului pentru conservare rezultă din cele 25 de habitate protejate la nivel european
dintre care opt sunt prioritare pentru conservare, dar și datorită prezenței unei faune protejate
deosebit de diverse (zece specii de mamifere, două specii de herpetofaună, trei specii de plante și
22 de specii de nevertebrate). Situl este înzestrat cu o serie de valori naturale incontestabile care
dau naştere unor peisaje tipice zonei și unice în țară cum ar fi abrupturi calcaroase cu pin negru de
Banat, canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant, vârfuri calcaroase cu vegetaţie
submediteraneană, păduri virgine și cvasivirgine, goluri alpine cu jnepeniş, lacuri de acumulare
montane, chei şi prăpăstii calcaroase, cătune izolate în munte și pajişti subalpine cu lapiezuri.
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Datorită multitudinii acestor elemente biogeografice, biologice, antropice și climatice deosebite, situl
găzduieşte o faună foarte bogată şi interesantă, întâlnindu-se aici numeroase specii de animale de
mare valoare ştiinţifică, unele unice în ţară sau chiar în lume. Unicat pentru România şi foarte rare
pe glob sunt peşterile termale în care condiţiile de mediu sunt asemănătoare celor din climatul
tropical (35-45 °C temperatura aerului), fapt pentru care fauna și speleotemele au caractere aparte.
De asemenea, izvoarele termale care abundă în zonă constituie mediu de viață unic pentru o floră
și faună specifică. Toate acestea, împreună cu modul tradițional bine conservat de existență al
localnicilor, care trăiesc în sate răsfirate sau cătune pierdute în munte, determină ca acest sit să fie
unul dintre cele mai căutate și apreciate din țară.
Biotopul Geologie/geomorfologie
Situl se întinde peste bazinul râului Cerna, de la obârşie până la confluenţa cu râul Belareca și peste
masivul Munţilor Godeanu şi al Munţilor Cernei pe versantul drept şi respectiv Munţilor Vâlcanului şi
Munţilor Mehedinţi pe versantul stâng. Între Vârful lui Stan şi Vârful Domogled se află cea mai
întinsă suprafaţă calcaroasă din regiune, mărginită spre râul Cerna de un abrupt de 400-600 m,
fragmentat de văi carstice cu chei înguste. În această zonă se întâlnesc cele mai variate şi mai
frumoase forme carstice, câmpuri de lapiezuri, doline, văi seci, polii, chei, cascade, ponoare și
peşteri. Caracteristică Văii Cernei este prezenţa unor şiruri de înălţimi care însoţesc valea, când pe o
parte, când pe cealaltă şi care se numesc ciuceve şi respectiv geanţuri. Ciucevele sunt mici masive
calcaroase care însoţesc mai întâi Cernişoara, apoi Cerna, scăzând treptat ca altitudine. Geanţurile
apar începând de la Cerna Sat, până dincolo de Valea Arşasca, cu înălţimi în jur de 900 m, fiind
fragmentate de văi înguste şi chei sălbatice. În sit se remarcă peşterile termale, unice în România şi
foarte rare pe glob, în care condiţiile de mediu sunt asemănătoare celor din climatul tropical (35-45
°C). Peştera lui Adam este o oază tropicală, cu o pungă de aer cald, colonii de lilieci și faună de
guano, având crustă şi stalactite gelatinoase nemaiîntâlnite în alte peşteri. Peştera Grota cu aburi
răsuflă aburi fierbinţi (52-56 °C), cu miros de pucioasă, creând condiţii pentru dezvoltarea unui
muşchi pe care îl găsim numai aici. De asemenea, foarte rar întâlnite în restul peşterilor ţării sunt
marile suprafețe de depuneri de cruste și speleoteme din gips prezente în Peştera lui Ion Barzoni.
Formaţiunile geologice ale sitului sunt reprezentate de un ansamblu de roci metamorfice,
sedimentare vechi şi magmatice, aflate în raporturi tectonice foarte complicate. Munţii Godeanu
sunt formați aproape în totalitate din roci metamorfice, alcătuite din şisturi cristaline ale pânzei
getice. Foarte rar, de la izbucul Cernei şi până la obârşia Cernişoarei, peste şisturile cristaline se
aştern petice din conglomerate, gresii și argile violacee. Sectorul nordic al Munţilor Cernei aparţine
domeniului autohton, fiind un complex de roci cristaline constituite din şisturi cloritoase verzi,
gnaise granulare şi amfibolite străbătute de granitele de Cerna. Munţii Mehedinţi sunt constituiţi din
formaţiuni cristaline şi sedimentare care aparţin domeniului danubian. În zona inferioară a bazinului
Cernei, formaţiunile calcaroase sunt dispuse sub formă de fâşii aproape paralele cu Cerna, între ele
apărând intercalate petice de alte roci constituind un adevărat mozaic litologic. Toate formaţiunile
geologice pe care se desfă- şoară bazinul Cernei sunt puternic cutate şi faliate.
Pedologie
Principalele grupe de soluri întâlnite în sit sunt solurile brune podzolite (local soluri argiloiluviale și
podzolice), solurile brune acide (sub păduri de foioase și izolat sub rășinoase), solurile podzolice
feriiluviale, solurile brune acide subalpine, podzolurile humico-feriiluviale, rendzine negre şi brune
(sub tufărişuri și pajiști) și solurile aluviale şi aluviunile (favorabile atât fâne- țelor cât şi culturilor
agricole, ceea ce a determinat fixarea unor aşezări umane). Caracteristic pentru întreg arealul este
apariţia frecventă a rocii la zi, respectiv a calcarelor sub formă de creste înguste, de abrupturi sau
de grohotişuri la baza versanţilor puternic înclinaţi.
Hidrologie
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Reţeaua hidrografică de suprafaţă este înscrisă în bazinul alungit, îngust şi asimetric al râului Cerna,
care începe de la împreunarea Izbucului de sub Ciuceava Chicerii cu apele Cernişoarei. Bazinul
hidrografic al Cernei este puternic asimetric, marea majoritate a afluenţilor fiind pe partea dreaptă.
Jumătatea sudică a versantului stâng al bazinului Cernei prezintă o reţea hidrografică slab
dezvoltată, văile având cursuri de apă temporare cu pierderi mari în patul văilor, în această zonă
fiind caracteristice văile seci şi văile oarbe. Pe râul Cerna s-au construit două mari lacuri de
acumulare: Barajul Prisaca şi Barajul Cerna. Apele termominerale sunt generate de apele de
infiltrație care pătrund în zonele de fractură pană la 1200 m adâncime, unde sunt încălzite și
mineralizate, apoi ies la suprafață în malurile Cernei. Prezintă de regulă debite constante, au
temperaturi de 40-60 °C, sunt sulfuroase, clorurate, sodice, calcice, hipotone și conțin
oligominerale. Sunt separate în cinci grupe distincte: grupa Șapte Izvoare Calde,grupa Hercules,
grupa Diana, grupa Neptun și grupa sudică. Ele au determinat încă de pe timpul romanilor
înființarea stațiunii Băile Herculane, azi aceasta având recunoaștere internațională.
Aspecte climatologice
Prin poziţia sa geografică bazinul Cernei este supus predominant circulaţiei atmosferice de vest şi
SV. Astfel, în tot timpul anului, dar mai ales iarna, au loc invazii de masă de aer umed şi cald de
origine mediteraneană şi oceanică, care determină valori mai crescute ale temperaturii aerului decât
în restul ţării. La Băile Herculane, cu toate că ne aflăm în plină regiune de munte, temperatura
medie multianuală este de 10,5 o C, la fel ca în Câmpia Română, Dobrogea Centrală şi Câmpia
Crişanei. Repartiția anuală a precipitațiilor prezintă două maxime și două minime anuale, datorită
influenței oceanice și mai ales a celei mediteraneene. Diferenţele de nivel, orientarea generală,
lărgirile din bazinul superior şi dispunerea perpendiculară a culmilor secundare determină existenţa
următoarelor topoclimate: topoclimatul de vale largă și cel de vale îngustă, topoclimatul cheilor,
topoclimatul de culmi principale înalte, de culmi principale joase și cel de culmi secundare,
topoclimatul de versanți însoriți și cel de versanți umbriți, topoclimatul de pajişti secundare pe
versanţi însoriţi și cel al suprafeţelor calcaroase.
Biocenoza
Vegetaţia
Datorită complexităţii aspectelor staționare, fizico-geografice şi climatice, situl este caracterizat de o
diversitate floristică remarcabilă, inventarul floristic bogat însumând 1110 specii de plante
superioare și 30 de asociaţii vegetale din care nouă sunt endemice. În cadrul sitului au fost
identificate până în prezent 25 de habitate protejate la nivel european, dintre care opt sunt
prioritare pentru conservare. Suprafaţa sitului este reprezentată în proporție de 75% de păduri,
clasificate în 10 tipuri de habitate forestiere. Dintre toate speciile care se întâlnesc în păduri fagul
este predominant, restul speciilor fiind reprezentate de molid, brad, ulm, paltin, frasin, carpen,
alun, scoruș de munte și salbă moale. Limita pădurii se află la 1800 m altitudine, de unde coborând
întâlnim mai întâi pâlcuri de molid, brad şi fag (cu predominanţa primului), apoi intrăm în pădurile
de fag, succedate în partea inferioară a bazinului Cernei de pă- durile de stejar. Cea mai mare
extindere o are însă subetajul pădurilor de fag, acestea fiind constituite din fag, ulm de munte,
paltin și gorun. Unul din habitatele forestiere strict protejate atât la nivel național cât și la nivel
european este cel de Vegetație forestieră sub-mediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.
banatica. Pinul negru de Banat este o specie endemică renumită pentru rezistenţa şi adaptarea sa
în condiţii staționare vitrege, care formează arborete pe stânci calcaroase, analoage cu pădurile
xeroterme de conifere din ţinuturile submediteraneene moesice. Dintre habitatele de tufărișuri
protejate la nivel european menționăm Tufărișurile alpine și boreale și Tufărișurile subcontinentale
peri-panonice. Primul habitat amintit prezintă tufărișuri de smârdar cu afin, care se întâlnesc la
altitudini mari. În etajul alpin mai sunt prezente următoarele specii: cetina de negi, ienupărul și

167

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

jneapănul, care se întâlnește sub 1800-1700 m și care face trecerea spre etajul forestier. Jnepenişul
nu constituie masive compacte, ci formează tufărişuri cu suprafeţe reduse. Dintre habitatele de
stâncărie protejate la nivel european menționăm următoarele: Grohotișuri medio-europene
calcaroase ale etajelor colinar și montan, Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci
calcaroase și Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpine și
Galeopsietalia ladani). În alcătuirea floristică a vegetației de stâncărie se remarcă prezenţa unui
contingent important de specii dacice şi daco-balcanice, precum și a multor specii endemice. În
Valea Cernei, între Băile Herculane și Crestele Ciucevelor sunt prezente Comunități daco-balcanice
pe stânci calcaroase, cu specii ca gușa porumbelului, ruginiță și strașnic. Habitatele de pajiști de
interes comunitar sunt reprezentate de Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifile din AlyssoSedion albi, Pajiști calcifile alpine și subapline, Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau
argiloase (Molinion caerulaea), Fânețe montane, Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia
pallentis) și Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco
Brometalia). Pajiştile alpine și subalpine sunt reprezentate de specii precum coada iepurelui, păiușul
roșu, părușca și rogozuri. Dintre speciile endemice prezente aici menționăm cimbrișorul, barba
ungurului, tămâioara și garofița de munte. În zonele conurilor de dejecție ale torenților, unde
solurile sunt în curs de fixare, cu acumulări de materiale organice provenite din spălarea pantelor
de către torenți, sunt prezente Pajiștile bazifile caracterizate de specii precum trifoiul, măcrișul,
firuța și iarbă de șoaldină. Fânețele montane sunt prezente în special pe versanții puțin înclinați cu
expoziție nordică sau nord-estică, în zone cu soluri bogate în substanțe nutritive și moderat umede,
speciile caracteristice fiind ovăzul auriu, tremurătoarea, golomățul și păiușul de livadă. Pe versanții
slab până la moderat înclinați și pe platouri sunt prezente pajiștile panonice caracterizate de specii
precum trifoiul și căpșuna de grădină. Ca specie rară în acest habitat se întâlnește pungulița.
Habitatele acvatice din sit sunt reprezentate de râurile Cerna și Motru, pâraie, lacurile de acumulare
(Iovanu, Prisaca şi Valea Mare), acumulările glaciare temporare din Munţii Godeanu, precum bălţile
şi iazurile existente în zona Cerna Sat. Alte habitate interesante din cadrul sitului sunt Grohotișuri
medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și motan (habitat prioritar, în care sunt prezente
speciile endemice de brădișor și cimbrișor), Izvoare perifiante cu formare de travertin
(Cratoneurion) (habitat prioritar din Munții Godeanu, ce prezintă speciile endemice de coada
șoricelului și gălbinel de munte) și Peșteri în care accesul publicului este interzis. Din totalul de
plante superioare identificate în cadrul habitatelor din sit, 66 de specii sunt taxoni periclitaţi, rari şi
în parte endemici, existând specii rare necunoscute în alte părţi ale ţării precum sunt borceagul
balcanic, barba caprei balcanică, cornuţul bănăţean, in galben de Banat, ciuboţica cucului
bănăţeană, pojarniţa lui Rochel, scaunul cucului și urzica moartă bănățeană. Atât Domogledul cât şi
valea mijlocie şi cea inferioară a Cernei rămân refugiul ideal pentru unele din cele mai atrăgătoare
şi rare specii balcanice şi mediteraneene mărul lupului balcanic și buruiana vântului. Pe teritoriul
sitului există specii de plante sub protecţie strictă, precum sângele voinicului, bulbucii de munte,
smârdarul, stânjenelul, brădișorul, mușchii de turbă, ghimpele și brânduşa galbenă, iar dintre cele
de interes comunitar găsim aici clopoțelul, ouăle popii și papucul doamnei.
Fauna
Datorită elementelor biogeografice, biologice și climatice situl găzduieşte o faună foarte bogată şi
interesantă, întâlnindu-se aici numeroase specii de animale cu mare valoare ştiinţifică, unele unice
în ţară sau chiar în lume. Nevertebratele din cadrul sitului sunt reprezentate de unele specii foarte
rare sau rare ce demonstrează originalitatea ridicată a regiunii. Din grupa viermilor inelați (râme)
sunt prezente trei endemisme locale şi șase specii rare. Insectele primitive, fără aripi, prezintă
forme diverse şi foarte interesante din punct de vedere sistematic şi zoogeografic. Au fost
semnalate 21 de specii care aparţin în majoritate speciilor palearctice şi polar-arctice, multe fiind
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legate de anumite peșteri. Situl reprezintă zona cu cea mai ridicată biodiversitate în ceea ce
priveşte lepidopterele, întâlnindu-se aproape 1500 de specii de fluturi, 45% din fauna de
lepidoptere a ţării fiind concentrată aici. Endemismele întâlnite în rândul lepidopterelor au un număr
semnificativ. Dintre nevertebratele protejate la nivel european menționăm speciile: melcul carenat
bănă- țean, racul de ponoare, fluturele țestos, fluturele tigru, fluturele roșu de mlaștină, albăstrița
de mlaștină, fluturele maturna, albilița mică, o molie ale cărei larve trăiesc în rădăcinile de mărarul
porcului, libelula calul dracului, cosașul transilvănean, lăcusta de munte, greierele calul dracului,
croitor alpin, croitor mare, croitor cenușiu, rădașcă, carab, gândacul sihastru, gândacul auriu, un
gândac ce trăiește în lemnul mort al foioaselor și gândacul cu aripi scurte (aici specia având singura
semnalare din siturile țării). Toate sunt cu o stare bună de conservare, la unele fiind întâlnită chiar
și starea excepțională de conservare. Fauna de pești din apele sitului este foarte bogată în specii,
dar și ca număr de indivizi, ceea ce arată o calitate excepțională a acestor ecosisteme acvatice.
Enumerăm doar speciile protejate la nivel european, care sunt în număr de șase: avatul, chişcarul,
dunari- ţa, moioaga, petrocul și zglăvoaca. Dintre amfibieni menționăm broasca râioasă brună,
broasca râioasă verde, buhaiul de baltă cu burta galbenă (specie comunitară), broasca roșie de
pădure și cea de munte, salamandra și tritonii. Specii de reptile frecvent întâlnite în sit sunt vipera
cu corn, șarpele lui Esculap, țestoasa de uscat bănățeană (specie protejată la nivel european),
șopârla de munte, șopârla de ziduri, șopârla de pădure, șarpele de apă, șarpele de casă, gușterul,
năpârca și șarpele de alun. Avifauna sitului prezintă caracteristicile generale ale ţinuturilor montane
de altitudini joase din etajul pădurilor de foioase, peste care se suprapun unele elemente de câmpie
infiltrate în ecosistemele antropogene din lunci sau de pe versanţi. Menționăm speciile mai rare și
cele care dau nota de unicitate acestui sit: drepneaua mare, lăstunul de stâncă, pietrarul
mediteranean, presura bărboasă, mierla albastră, rândunica roșcată, ciocănitoare de grădini și
cănărașul. În pădurile de foioase şi la altitudini relativ joase, avifauna de tip montan este
reprezentată prin specii precum ierunca, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea cu spatele alb,
pițigoiul de brădet, ochiul boului, mierla de apă, în stâncării fiind prezent fluturașul de stâncă și
codroșul de munte. Merită subliniată prezenţa speciilor de răpitoare precum acvila țipătoare mică,
șerparul, viesparul, acvila de munte, huhurezul mare, șoimul călător, șorecarul comun, vânturelul
roșu, șoimul rândunelelor, striga, cucuveaua, ciuful de pădure, ciușul, buha și altele. Jumătatea
superioară a bazinului Cernei este caracterizată de o bogăţie mare a mamiferelor protejate precum
ursul brun, râsul, lupul și vidra, alături de care apar foarte frecvent și vulpea, căpriorul, cerbul
carpatin, capra neagră, mistrețul, jderul, dihorul, nevăstuica și multe specii de șoareci, pârși și
chițcani. Din fauna cavernicolă a sitului menţionăm în special bogăția de specii de lilieci, dintre care
zece sunt de interes european pentru conservare: liliacul cu urechi mari, liliacul cu picioare lungi,
liliacul cu aripi lungi, liliacul cărămiziu, liliacul comun și cel comun mic, liliecii mari, mici, cei ai lui
Blasius și cei mediteraneeni, toți cu potcoavă. Fauna depozitelor de guano este bine reprezentată
într-una din peşterile termale ale parcului (Peştera lui Adam), care conţine cele mai mari astfel de
acumulări din peşterile româneşti (depozit gros de aproape 3 m).
Aspecte socio-economice si culturale
Marea majoritate a locuitorilor beneficiază de alimentare cu apă, oraşele având şi canalizare, în
unele comune aceste utilităţi fiind în faza de proiect sau lipsind, precum în satele și cătunele
aparţinătoare. Încălzirea locuinţelor celor peste 50000 de locuitori se face predominant cu lemne,
oraşele Tismana, Băile Herculane şi Baia de Aramă având şi sisteme de încălzire cu gaze naturale.
Locuitorii din aceste zone au ca ocupaţie principală agricultura, produsele fiind pentru consum
individual sau pentru comerţ. Creşterea animalelor este favorizată de prezen- ța păşunilor şi a
fânaţelor, unde există adăposturi (sălaşe) locuite în timpul cositului. Exploatarea şi prelucrarea
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lemnului, a pietrei de carieră, a marmurei, piscicultura, apicultura, olăritul şi cojocăritul sunt
îndeletniciri specifice zonei. Puterea tămă- duitoare a izvoarelor termale din Băile Herculane
(descoperită de romani) a dus la dezvoltarea turismului balnear. Izvoarele istorice atestă faptul că,
încă din paleoliticul mijlociu, neolitic, epoca bronzului şi a fierului, oamenii şi-au găsit adăpost în
peşterile locului. Complexul de fortificaţii romane de pe aceste meleaguri demonstrează o strânsă
simbioză daco-romană, precum și o activitate intensă și importantă în formarea poporului şi a limbii
române. Fie ca e vorba de legende, de cetăţi medievale, biserici vechi din lemn, arhitectură rurală şi
urbană, mânăstiri, monumente, statui, case memoriale, poduri de piatră sau fontă, ansambluri de
mori, toate acestea ne familiarizează cu farmecul acestui vast sit. Abundă în sate elemente de artă
populară (ţesături cu fir lucios auriu, traiste, ştergare și ponevile din cânepă pentru acoperit patul),
instalaţii de tehnică populară (vălaie pentru postav, vâltori pentru spălat haine, presă de ulei, targă
pentru uscat prune, mori cu ciutură, pive și cazane de ţuică) și prelucrare a lemnului (lada de
zestre, gilăul sau compasul de lemn). Obiceiurile populare din ciclul vieţii, datini ale sărbătorilor de
iarnă şi de primăvară, toate sunt completate cu sărbătorile tradiţionale ale hramurilor bisericilor.
Rugile sau nedeile sunt prilej de etalare a portului popular și a hainelor festive și de exprimare a
bucuriei prin joc şi cântec cu instrumente specifice (taragot, fluier, acordeon, vioară). Vizitatorul
rămâne fascinat de multitudinea de cătune și sălașe de vară răspândite în tot situl, în care parcă
timpul stă în loc conservând frumusețea satului autentic românesc de munte.
Activităţi care se desfăşoară în sit și în afara perimetrului acestuia
Impactul major asupra biodiversităţii speciilor (mamifere mari, specii de plante rare şi endemice,
fauna din peşteri), al habitatelor protejate este determinat de turismul necontrolat, lucrări
forestiere, vânătoare şi braconaj, eroziune și plantarea artificială (când are loc modificarea
habitatelor unor mamifere și nevertebrate). Schimbarea de habitat este produsă şi prin modificarea
morfologiei cursurilor de apă. Manifestat periodic în unele zone, păşunatul are un impact negativ
mediu. Activităţile tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile practicate sporadic au impact
redus. Toate aceste activităţi au loc în interiorul sitului, iar în afara acestuia, o influenţă directă
negativă și majoră o are extragerea de nisip şi pietriş precum şi managementul forestier general şi
indirect parcurile eoliene.
Administrarea sitului
Situl este dotat cu panouri de avertizare/atenţionare, panouri de informare amplasate în apropierea
traseelor turistice des frecventate, panouri pentru orientare cu hărţi, o clădire administrativă şi
centre de informare/vizitare amplasate în Băile Herculane, puncte de informare în amonte de acest
oraș, bariere de limitare a accesului, puncte de intrare, poteci/drumuri pentru vizitare, foarte multe
trasee turistice, trasee tematice cu specific speologic sau de alpinism, trasee tematice cu profil
ştiinţific, mai multe locuri de campare dotate cu vetre de foc şi amenajări pentru colectarea
deşeurilor. Este necesară amenajarea unei staţiuni ştiinţifice având în vedere potențialul pentru
cercetare al zonei şi suplimentarea barierelor pentru limitarea accesului în anumite zone.
Domogled - Valea Cernei - RO SPA 0035
Încadrarea teritorial-administrativă:
Județul Gorj: Padeș, Tismana.
Județul Caraş-Severin: Băile Herculane, Cornereva, Mehadia, Teregova, Zăvoi.
Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Balta, Cireșu, Isverna, Obârșia-Cloșani, Podeni. Județul
Hunedoara: Râu de Mori.
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Suprafaţa:66.617 ha
Localizarea geografică: Lat. N 45° 3‘ 20‘‘; Long. E 22° 37‘ 34‘‘
Bioregiunea: Alpină, Continentală
Ecoregiunea:Carpații Meridionali
Altitudinea:2282 max., 138 min., 1030 med.
Principalele căi de acces este DN6 (Timișoara-Drobeta Turnu-Severin) până la Băile Herculane, de
unde se intră pe DN67D până în localitatea Godeanu. Din acest drum se desprinde și DJ66A, pe
care se poate continua urcarea pe cursul Cernei până la ieșirea din sit.
Din suprafata de 7042 ha a unitatii administrativ-teritoriale a localitatii Baile Herculane 74% este
cuprinsa in situl ROSPA0035.
A fost elaborat Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0035 impreuna cu situl Natura
2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinti si se afla in stadiu de aprobare la Ministerul Mediului. Pe de alta
parte dat fiind faptul ca situl ROSPA0035 este inclus in Parcul National Domogled – Valea Cernei si
pentru care s-a emis ordin de ministru, se impune respectarea masurilor prevazute in planul de
management al parcului.
Calitate si importanță C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii
Europene – 8 specii acvilă de munte (Aquila chrysaetos), şoim călător (Falco peregrinus), buhă
(Bubo bubo), şerpar (Circaetus gallicus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos),
ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula
albicollis). Regiune de munte cu stâncării şi păduri mari de fag (respectiv de Pinus nigra), incluzând
pajişti naturale şi semi-naturale cu foarte puţine aşezări omeneşti, prezintă şi o valoare peisajistică.
Combinaţia de zone stâncoase, zone deschise şi păduri oferă condiţii prielnice pentru multe specii,
dintre care trei specii de răpitoare şi buha ating efective semnificative pe plan naţional. Pădurile
întinse de fag găzduiesc efective foarte mari din muscar gulerat, respectiv trei specii de
ciocănitoare. Pe lângă efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit şi
numărul mare de perechi clocitoare la ieruncă (Bonasa bonasia), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio),
dar şi multe specii cu distribuţie sudică care cuibăresc doar în puţinele locuri din ţară. Impactul
antropic este puţin semnificativ şi se referă în mare parte la turism.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. lucrări îndelungate în vecinătatea
cuibului în perioada de reproducere 4. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul
cauzat de către gonaci 5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6.
practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de
teren 7. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 8. distrugerea
cuiburilor, a pontei sau a puilor 9. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 10.
deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 11. prinderea păsărilor cu capcane 12. scoaterea puilor
pentru comerţ ilegal 13. braconaj 14. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat
tăierea arborilor pe suprafeţe mari 15. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 16.
amplasare de generatoare eoliene
Speciile de interescomunitar din sit:
Acvilă de munte (Aquila chrysaetos) • Ieruncă (Bonasa bonasia) • Buhă mare (Bubo bubo) •
Caprimulg (Caprimulgus europaeus) • Şerpar european (Circaetus gallicus) • Ciocănitoare cu
spatele alb (Dendrocopos leucotos) • Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius) • Huhurez mare
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(Strix uralensis) • Ciocârlie de pădure (Lullula arborea) • Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio) •
Presură de grădină (Emberiza hortulana) • Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos Syriacus) •
Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius) • Şoim călător (Falco peregrinus) • Muscar gulerat
(Ficedula albicollis) • Muscar mic (Ficedula parva) • Viespar (Pernis apivorus) • Ghionoaie sură
(Picus canus) • Silvie porumbacă (Sylvia nisoria).
Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi
evaluarea sitului în ceea ce le priveşte.
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Alte specii importante de floră şi faună
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Importanta sitului pentru conservare:
Situl conservă, alături de unicitatea peisajelor, habitate diverse păstrate în condiții excelente.
Mozaicul de habitate combină armonios forme sculptate în calcare cu vegetaţie submediteraneană
și canioane inaccesibile, combinate cu râuri și lacuri, pajiști montane, făgete întinse și bătrâne,
păduri de șibliacuri, goluri alpine cu jnepeniș și pajiști subalpine cu lapiezuri, toate prezentând un
grad foarte mare de naturalitate care susțin o avifaună bogată în număr de specii și efective
populaționale. Din acestea, 19 specii sunt de interes conservativ la nivel european. Populaţii
importante ale unui număr de opt specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene sunt prezente în sit.
Combinaţia de zone stâncoase, zone deschise și păduri oferă condiţii prielnice pentru buhă și trei
specii de răpitoare diurne care au cinci efective semnificative pe plan naţional (acvilă de munte,
șoim călător și șerpar). Pădurile întinse de fag găzduiesc efective foarte mari de muscar gulerat și
trei specii de ciocănitoare (ciocănitoare cu spate alb, ciocănitoarea neagră și ghionoaie sură). Pe
lângă efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit și numărul mare de
perechi clocitoare de ieruncă, caprimulg și sfrâncioc roșiatic. În acest sit sunt prezente cu efective
importante la nivel național mai multe specii sudice care cuibăresc doar în câteva locuri din ţară,
așa cum sunt presura bărboasă, lăstunul de stâncă, rândunica roșcată, pietrarul mediteranean și
drepneaua mare.
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Prezentarea generala a sitului:
Caracteristici generale ale sitului
Cod
N04
N06
N08
N09
N14
N15
N16
N17
N19
N22
N26

Clase habitate
Plaje de nisip
Râuri, lacuri
Tufişuri, tufărişuri
Pajişti naturale, stepe
Păşuni
Alte terenuri arabile
Păduri de foioase
Păduri de conifere
Păduri de amestec
Stâncării, zone sărace în vegetaţie
Habitate de păduri (păduri în tranziţie)

Acoperire%
0.25
0.38
1.96
13.22
3.42
1.17
40.28
3.49
32.71
0.55
2.56

Situl include tot bazinul hidrografic al râului Cerna, întinzându-se peste masivul Munţilor Godeanu și
al Munţilor Cernei pe versantul drept și respectiv Munţilor Vâlcanului și Munţilor Mehedinţi pe
versantul stâng. Caracteristică Văii Cernei este prezenţa unor șiruri de înălţimi partalele cu albia
râului, care sunt fragmentate de văi înguste și chei sălbatice. Prin poziţia sa geografică, bazinul
Cernei este supus predominant circulaţiei atmosferice de vest și SV. Astfel, cu excepţia sectorului
nordic al zonei, în tot timpul anului au loc invazii de mase de aer umed și cald de origine
mediteraneană și oceanică, care determină valori mai crescute ale temperaturii aerului raportat la
restul ţării. Datorită complexităţii aspectelor staţionale, fizico-geografice și climatice, situl este
caracterizat de o diversitate vegetală remarcabilă, care susține o diversitate faunistică
asemănătoare. Suprafaţa sitului este reprezentată în proporție de peste 80% de habitate forestiere.
Cea mai mare extindere o au făgetele, acestea fiind constituite din fag și rare exemplare de ulm și
platan. Datorită influenţelor climatului cu nuanţe mediteraneene, în componenţa pădurilor de fag
aflate pe versanţii sudici intră și gorunul. La altitudini joase, pe versanții însoriți sunt prezente
șibliacurile formate din cer, mojdrean, cărpiniță și scumpie.
Specii de interes comunitar pentru conservare care trăiesc în pădurile de fag mature, departe de
traseele turistice sau orice prezență umană, sunt ierunca (70-80 de perechi), șerparul (5-8 perechi),
viesparul (30-40 de perechi) și huhurezul mare (30-40 de perechi). Ciocănitorile găsesc în pădurile
de foioase ale sitului condiții optime de hrană și reproducere, următoarele specii fiind reprezentate
de numere foarte mari de perechi cuibăritoare: ciocănitoare cu spate alb (până la 480 de perechi),
ghionoaie sură (până la 250 de perechi), ciocănitoare neagră (135-150 de perechi) și ciocănitoare
de stejar (30-50 de perechi). În sit sunt și 5-10 perechi de ciocănitoare de grădină, câteva dintre
aceste exemplare fiind observate chiar în parcurile din stațiunea Băile Herculane. Muscarul mic este
de asemenea o pasăre cântătoare prezentă în sit care este de interes european pentru conservare.
Din această specie se găsesc efective numeroase în special în pădurile de foioase sau chiar de
amestec, cu vegetație luxuriantă și foarte umbroase, unde clocesc între 800 și 1100 de perechi.
Specii de altitudini joase prezente în sit sunt pupăza, capîntortura, cănărașul, ciocârlia de câmp,
pietrarul sur, privighitoarea roșcată, presura galbenă, lăstunul de casă, cucul, ciocănitoarea pestriță
mare, turturica, pițigoiul cu coadă lungă, silvia cu cap negru, muscarul sur, mierla neagră, pițigoiul
mare, cinteza de pădure, alături de multe altele.
Aceste specii sunt răspândite cu precădere în lunca inferioară a Cernei, dar și pe versanţii împăduriți
ai văilor principale, în terenurile deschise cu vegetaţie ierboasă, în tufișuri și pâlcuri de copaci,
precum și în livezi sau în arborii prezenți de-a lungul drumurilor. Tot aici trăiesc și specii protejate în
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spațiul european precum sfrânciocul roșiatic, presura de grădină, silvia porumbacă, ghionoaia sură,
ciocănitoarea de stejar, ciocârlia de pădure, ciocănitoarea de grădină și muscarul gulerat. La
această din urmă specie impresionează numărul de 20000-25000 de perechi cuibăritoare, pe
teritoriul sitului specia găsind probabil condiții optime de habitat prezente pe cele mai mari
suprafețe comparativ cu alte zone din țară. Unul din habitatele importante din punct de vedere al
conservării biodiversității în general și al avifaunei în special este cel de stâncărie prezent pe
suprafețe mari în acest sit.
Pe verticalele de calcar se dezvoltă specia endemică de pin negru de Banat renumită pentru
rezistenţa și adaptarea sa în condiţii staţionale vitrege. Tot aici cuibăresc și specii protejate în
spațiul european de răpitoare diurne și nocturne. Prezența a 3-4 cuiburi de acvilă de munte, 4-5
cuiburi de șoim călător și 4-6 cuiburide buhă face din acest sit un punct focal pentru conservarea
acestor specii la nivelul întregii țări și al bioregiunilor din care situl face parte. În aceste stâncării
mai cuibărește și vânturelul roșu, fluturașul de stâncă, codroșul de munte și mierla de piatră.
Habitatele acvatice din sit, reprezentate de râul Cerna, partea de izvor a râului Motru și afluenții
acestora, sunt populate de specii de păsări care se hrănesc și cuibăresc în aceste habitate precum
mierla de apă și codobatura de munte. Pe maluri sunt văzute deseori codobaturi galbene și, mai
rar, fluierari de zăvoi și fluierari de munte. Acolo unde apa este mai lină și adâncă, dar și pe lacurile
de acumulare de pe Cerna se văd staționând frecvent mai multe rațe mari. Prezența unei perechi
de ferestraș mare în tot timpul sezonului de reproducere pe râul Cerna timp de doi ani la rând,
aduce argumente în favoarea debutului recent al reproducerii acestei specii nordice și pe teritoriul
României. Astfel de semnalări au mai fost făcute și pe alte câteva râuri din țară. În habitatele sitului
se reproduc și câteva specii de păsări sudice care sunt întâlnite numai în puține locuri din țară.
Astfel, pe pereţii stâncoși însoriţi cuibăresc câteva zeci de familii de lăstun de stâncă, iar în fisuri și
în surplombele din Cheile Prolazului și ale Prisăcinei sunt prezente colonii mici de rândunică roșcată.
Multe perechi de drepnea mare cuibăresc în mod constant în abrupturile stâncoase ale văii Cernei.
Extrem de rar a fost observată în zonă și mierla albastră, nefiind dovedit cuibăritul acestei specii
sudice, însă prezența sa pe versanți sudici expuși la soare și erodați din Domogledul Mic în perioada
de reproducere aduce argumente în favoarea cuibăritului acestei specii în sit. Tot specii sudice
foarte rare în restul țării care au efective reproducătoare constante numeric în acest sit sunt și
pietrarul mediteranean și presura bărboasă.

Activităţi care se desfăşoară în SIT și în afara perimetrului acestuia
În prezent, lucrările forestiere au cel mai mare impact negativ asupra speciilor de păsări pentru
care a fost desemnat situl, în cazul extragerii de arbori bătrâni sau parțial uscați care sunt habitat
pentru cuibărire și hrănire la ciocănitori. Aceste lucrări au impact negativ și dacă au loc în
apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor răpitoare, afectând de asemenea și toate speciile
forestiere dacă aceste lucrări se fac în perioada de reproducere.
Turismul are de asemenea un impact negativ asupra păsărilor, dacă se face cu părăsirea traseelor
marcate, perturbarea liniștii în habitatele de cuibărire sau cu campare în afara locurilor special
amenajate. Braconajul afectează toate speciile de păsări.
Administrarea sitului
Situl dispune de un centru de vizitare și informare și un punct de informare. Sunt amplasate în
apropierea traseelor turistice cel mai des frecventate sau cu cel mai mare flux de turiști mai multe
panouri de avertizare/atenţionare, panouri de informare și panouri cu hărţi pentru orientare. De
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asemenea, există mai multe puncte de intarare în sit, drumuri pentru vizitare, foarte multe trasee
turistice marcate și de escaladă și mai multe locuri de campare prevăzute cu vetre de foc și
amenajări pentru colectarea deșeurilor. Pe mai multe drumuri există amplasate bariere pentru
limitarea accesului în anumite zone ale sitului, însă este necesară închiderea cu bariere și a altor
drumuri forestiere.

4.6.3.1 Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes
comunitar în zona PP;
Avand in vedere ca in anul 2016 a fost aprobat Planul de Management al PNDVC , iar informatiile cu
privire la prezenta si efectivele acoperite de specii si habitate de interes comunitar sunt date
recente, la identificarea prezentei si a efectivelor acoperite se speciile si habitatele de interes din
aria de implementare a proiectului, s-au luat in considerare hartile intocmite de catre parc cu privire
la distributia tripurilor de habitate si specii de inters comunitar.
Confrom datelor prezentate in planul de management al PNDVC, habitate de interes comunitar
prevăzute în formularul standard NATURA 2000 ROSCI0069 Domogled- Valea Cerneisi care se
regasesc in zona de implementare a proiectului, precum si masurile de managementaferent fiecarui
habitat identificat, sunt:
91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
Pădurile ilirice de fag, prin fitocenozele încadrabile la asociația Aremonio agrimonioidi – Fagetum,
Boșcaiu 1971, domină în mod categoric, cu probabil peste 90% din suprafață fondul pădurilor din
arealul văi Cernei. Acestea constituie însă o periferie îndepărtată a alianței Aremonio-Fagion săracă
în specii caracteristice și cu caractere clare de tranziție spre făgetele dacice Symphyto cordati –
Fagion. Releveele publicate de Boşcaiu, 1971, douăsprezece la număr de pe toată întinderea văii
Cernei din actualul PN Domogled - Valea Cernei, reflectă toate această sărăcie în specii ilirice. În
aceste păduri acelaşi autor precizează prezenţa importantă a fagului moesiac, Fagus sylvatica ssp.
moesiaca. Suprafețe mai mari se înregistrază în partea de sud a arealului studiat, în zona ogașului
Feregari, Masivul Domogled. Suprafeţele mai mici a pădurilor existente sunt ocupate de habitatele:
9130, 9150, 9180* şi întrepătruns, cu habitatul 91V0. Habitat este larg răspăndit pe întregul
cuprinsul părţii drepte a Văii Cernei, culmea Munţilor Mehedinţi, precum și în zona Pietrei Cloşanilor.
Suprafeţele mai mici a pădurilor existente sunt ocupate de habitatele: 9110, 9130, 9150, 9180 și în
partea nordică, întrepătruns, cu habitatul 91V0. Suprafaţa totală ocupată de habitat este de 32260
hectare.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : Favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : Favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : Favorabila
Stare generală de conserva: Favorabila
Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă din punctul de vedere al structurii, funcțiilor și
suprafeței, fiind cel mai întins tip de habitat forestier din parc și cel mai important ca biomasă dintre
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toate habitatele, cu perspective de a deveni nefavorabilă–inadecvată în condițiile în care nu se vor
aplica măsuri stricte pentru menținerea suprafeței actuale.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 91K0:
• Conversia pe termen mediu și lung a plantațiilor de rășinoase din acest tip de habitat către tipul
natural fundamental de pădure.
• Monitorizarea strictă de către administrația Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei a activităților
de gospodărire forestieră pe întreaga suprafață a habitatuluiși dacă se va impune, includerea
zonelor valoroase pentru conservarea acestui tip de habitat în Zona de Protecţie Integrală.
• Aplicarea unui management silvic conform amenajamentului silvic, prin promovarea regenerărilor
naturale și a structurii arboretelor care să mențină habitatul.
• Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în perimetrul habitatului.
• Implementarea unui caracter eco - turistic măcar parțial turismului din arealul bazinului inferior al
văii Cernei este esențial pentru menținerea acestui tip de habitat în perimetrul Băile Herculane. Aici
se află câteva areale unde acest tip de habitat se menține în stare excepțională de conservare, cu
păduri de fagi seculari, cum ar fi de exemplu amonte de Cascada Vânturătoarea. Interzicerea
oricăror forme de exploatare forestieră în acest perimetru trebuie să aibă și în viitor un caracter
foarte strict.
Efectele implementarii PUG :
Habitatul 91K0 fiind cel mai întins tip de habitat forestier din parc și cel mai important ca biomasă
dintre toate habitatele, se gaseste si in UAT Baile Herculane.
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă. Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.
9530*Păduri

(sub)mediteraneene

de

pini

negri

endemici(Vegetaţie

forestieră

submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatica)
Denumirea de mai sus a habitatului este cea corectă, după Gafta și Mountford 2008 și nu de
“vegetație forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica” așa cum greșit
este trecut în fișa standard a sitului ROSCI 0069 Domogled - Cernei și în alte surse. Habitatul 9530*
nu se referă doar la pădurile de pin negru de Banat din Carpații românești sud-vestici, așa cum ar
sugera denumirea greșită, ci la toate pădurile cu pin negru din Europa de sud și centrală, vezi Zaghi
2008. Așadar, nu este vorba despre un habitat endemic local ci de unul cu o răspândire mai largă,
dar foarte fragmentată, insulară în arealul submediteranean și mediteranean. Oricum este în mod
cert cel mai important habitat al Parcului Național Domogled – Valea Cernei, asupra căruia s-au
concentrat toate studiile în ultimii ani, în primul rând Goia et al., în 2006, Goia și Groza, în 2006,
Pătroescu et al., 2007. Habitatul 9530* constituie într-adevăr un element peisagistic spectaculos,
unic în această regiune din România și cel mai apropiat de peisajele mediteraneene cu pinete de
stâncării, de mare efect. De asemenea, diversitatea biologică remarcabilă, numărul mare de specii
rare și endemice, la care se adaugă încă nerezolvata problemă a subspeciei endemice locale Pinus
nigra ssp. banatica sporesc mult valoarea științifică și turistică a pinetelor negre “bănățene” care de
fapt sunt localizate numai pe Valea Cernei, cu foarte micile excepții din Defileul Dunării și mai mult
pe versantul stâng, în Munții Mehedinți, în Oltenia. Asociația în care se încadrează toate
fitocenozele forestiere de pin negru din Valea Cernei este cu siguranță un fitotaxon endemic local.
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După cum se va vedea mai jos, se impune cu stringenţă descrierea încă a unei asociaţii vegetale,
de pe versantul stâng al Cernei. Suprafaţa totală ocupată de habitat este de 1850 hectare.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : nefavorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : nefavorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : nefavorabila
Stare generală de conserva: nefavorabila
Starea de conservare a habitatului 9530 este nefavorabilă–inadecvată, datorită incendiului produs în
2013 care a afectat aprox 90 ha din acest habitat. Tendința pe viitor a acestui tip de habitat este de
refacere naturală, deci de evoluție înspre starea de conservare favorabilă.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 9530*:
• Reconstrucția ecologică a suprafeței afectate de incendiul din 2013, folosind resursa genetică
locală, situata în afara suprafeţelor cu protecție strictă;
• Monitorizarea arborilor debilitați de incendiu în ceea ce privește o posibilă infestare cu ipidae și
limitarea infestării cu curse feromonale, dacă este cazul;
• Monitorizare habitatului 9530* pe suprafețele și cu metodologiile propuse de către Groza și Goia;
• Realizarea unui program de conștientizare publică referitor la acest tip de habitat, destinat
turiștilor și vizitatorilor care ajung în parc;
• Interzicerea abaterii turiștilor de la traseele turistice marcate și semnalizarea acestui lucru pe
traseu;
• Interzicerea prelevării de puieți de pin din natură pe teritoriul parcului, cu excepția puieților
utilizațiîn cercetările științifice;
• Interzicerea recoltării plantelor medicinale și a produselor accesorii ale pădurii;
• Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor regulamentului parcului de către comunitățile
locale și de către turiști/vizitatori.
• Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special
amenajate.
Efectele implementarii PUG:
Habitatul 9530*este cel mai important habitat al Parcului Național Domogled – Valea Cernei, avand
o stare de conservare nefavorabila.
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă. Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.

9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri și ravene
Pe versantul drept al Cernei, habitatul apare mozaicat dispus pe versanţii abrupţi cu expoziţie
vestică, în zona versantului sudic al Masivului Domogled – Cheile Feregari și disparat în zone mici
intercalate între habitatele 9530, 40A0*, 9130, 91V0 și 9150, în general cu expoziție vestică. Balta
Cerbului. Mozaicat, mai este dispus pe versanţii abrupţi cu expoziţie vestică, nord-vestică în zona
Geanţurilor şi Ciucevelor Cernei precum şi zona Pietrei Cloşanilor, partea sud-estică a Pietrei Mici și
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vestică a Pietrei Mari. Este întrepătruns cu următoarele habitate: 40A0, 8160, 8210, 9150, 91K0 și
9530. 71 Suprafaţa totală ocupată de habitat este de 269 hectare
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : favorabila
Stare generală de conserva: favorabila
Starea de conservare a habitatului este favorabilă. Suprafața ocupată de habitat se menține
constantă datorită localizării acestuia pe pante mari sau ravene, care fac ca mare parte din acesta
să fie inclus în pădurile de protecție. Acest fapt face ca structura și funcțiile habitatului să fie în
condiții favorabile de conservare și perspectivele lui viitoare să se mențină de asemenea favorabile.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 9180
• Aplicarea unui management silvic prin promovarea regenerărilor naturaleși a structurii arboretelor
care să mențină habitatul;
• Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special
amenajate; • Realizarea unui program de conștientizare publică referitor la acest tip de habitat,
destinat turiștilor și vizitatorilor care ajung în parc;
• Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor regulamentului parcului de către comunitățile
locale și de către turiști/vizitatori.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.

40A0* Tufărişuri subcontinetale peripanonice
Există o clară separare între grupul de masive calcaroase de pe dreapta Cernei dintre Băile
Herculane până la valea Topenia și grupul de masive calcaroase al Ciucevelor situate mult mai la
nord, între ele existând o pauză de circa 25 kilometri în linie dreaptă. Deosebirile climatice și
floristice între cele două grupuri de masive calcaroase de pe dreapta Cernei sunt foarte clare. O
asemenea discrepanță, desigur, nu poate fi pusă în evidență pe stânga Cernei unde banda de
calcare urgoniene a Geanțurilor este continuă iar schimbările sunt graduale de la sud la nord.
Masivele calcaroase din regiune sunt un adevărat mozaic de habitate calcifile, șibleacurile, respectiv
habitatul 40A0*, amestecându-se intim cu pajiștile calcifile, habitatul 6170, pajiștile panonice de
stâncării , habitatul 6190, vegetația casmofitică calcifilă, 8210 și cea a grohotișurilor calcaroase
montane, 8120. La acestea se adaugă făgetele de surduc care urcă pe flancurile, brânele și ogașele
ce străbat masivele calcaroase, habitatul 91K0, Geranio macrorrhizi - Fagetum. Acest mozaic intim
nu poate fi separat cartografic și trebuie înregistrat ca atare. Suprafața estimată a fi acoperită de
către tufărișurile habitatului 40A0*, de tip șibliac, poate fi doar estimată, având în vedere mozaicul
ecologic în care acestea sunt implicate. Aceasta este de 1100 hectare.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : favorabila
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Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : favorabila
Stare generală de conserva: favorabila
Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă, în unele zone chiar în extindere. Extinderea
habitatului, reprezentat de asociaţiile vegetale sus menţionate, se datorează în cea mai mare parte
abandonării creșterii animalelor în regim de sălaşe şi conace, precum și lipsei cositului și curăţării
anuale a pajiştilor şi fâneţelor.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 40A0*:
•Controlul, verificarea permanentă și pedepsirea celor care depozitează sau aruncă deşeuri de orice
natură; instalarea panourilor de avertizare.
• Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice habitatului în perimetrul sau în apropierea
acestui habitat.
• Menţinerea prin păşunat a aspectului mozaicat, după caz, reprezentat de zone acoperite de
tufărişuri în alternanţă cu zone acoperite de vegetaţie ierboasă. 169
• Dezvoltarea şi promovarea programelor de informare și educaţie.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
Suprafața ocupată de habitatul 91M0 pe versantul drept al Văi Cernei, în bazinul Văi Mari de la est
de Mehadia și la baza versantului Rezervației Naturale Iardaștița este de 231 ha. Habitatul 91M0
mai apare pe versantul stâng al Cernei, de-a lungul Cernei, la altitudini sub 800 m, fragmentat, de
regulă pe versanți cu expoziție vestică și sudică, intercalat cu habitate de pajiște sau de pădure.
Suprafaţa totală ocupată de habitat este de 331 ha.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : nefavorabila -inadecvata
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : nefavorabila- rea
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : nefavorabila-rea
Stare generală de conserva: nefavorabila-rea
Starea de conservare a habitatului 91M0 este nefavorabilă– rea, datorită reducerii suprafeței.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 91M0:
•Respectarea prevederilor Codului Silvic și controlul pe teren a respectării acestor prevederi;
• Interzicerea abaterii turiștilor de la traseele turistice marcate și semnalizarea acestui lucru pe
traseu;
• Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special
amenajate;
• Realizarea unui program de conștientizare publică referitor la acest tip de habitat, destinat
turiștilor și vizitatorilor care ajung în parc;
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• Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor regulamentului parcului de către comunitățile
locale și de către turiști/vizitatori.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.

91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori)
Aceste habitate forestiere sunt amestecuri, în proporții variabile de gorun, carpen, gorun auriu, tei
argintiu și gorun ardelenesc, această din urmă specie intervine mai rar. Apar în jumătatea inferioară
a bazinului văi Cernei. Pădurile în care intervine cerul ca și codominant trebuie încadrate la habitatul
91M0, netrecut în fișa standard. 73 Suprafaţa totală ocupată este de circa 848.14 hectare
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : favorabila
Stare generală de conserva: favorabila
Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă - bună, datorită activităților antropice relativ
reduse.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 91L0:
• Aplicarea unui management silvic prin promovarea regenerărilor naturale și a unei structuri a
arboretelor care să mențină habitatul.
• Controlul şi interzicerea totală a deplasări vehiculelor cu motor în afara drumurilor special
amenajate. 173
• Menținerea actualelor trasee turistice din sit și conștientizarea publică referitor la obligativitatea
respectării traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a regulamentului ariei naturale
protejate.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
In arealul cercetat Boșcaiu, 1971, afirmă că astfel de făgete apar doar insular, foarte izolat, pe
substrate granitice sau de șisturi cristaline. Sunt încadrabile la una din asociațiile Hieracio rotundati
– Fagetum, după Vida 1963,Täuber 1987 sau Luzulo albidae-Fagetum sylvaticae, Zolyomi 1956. Pe
baza sinonimiilor curente din Gafta și Mountford, 2008, făgetele acidofile semnalate foarte
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fragmentar pe teritoul Munților Cernei de Boșcaiu, 1971 perechi.429, încadrate la Deschampsio
flexuosae - Fagetum Soó 1962 au fost trecute la asociația Hieracio rotundati – Fagetum, Vida 1963,
Täuber 1987 de către Goia și Groza, 2006. Totuși, așa cum situația se prezintă în mod aproape
generalizat în făgetele din valea Cernei, specia diferențială dacică Hieracium rotundatum lipsește în
cele două relevee din lucrarea monografică a lui Boșcaiu, 1971 perechi. 429. În general speciile
dacice caracteristice alianței Symphyto cordati – Fagion Vida 1959 așa cum remarcă autorul mai sus
citat lipsesc, în primul rând Dentaria glandulosa, Symphytum cordatum, Hieracium rotundatum,
Chrysanthemum rotundifolium, Pulmonaria rubra sau sunt extrem de rare în arealul făgetelor
Munților 72 Cernei. Totuși, Hieracium rotundatum a fost semnalată local în apropierea Băilor
Herculane, dar nu ca prezentă extensiv în făgete acidofile și în molidișele din apropierea pasului JiuCerna, Boșcaiu 1971, Borza 1931, Georgescu 1934, existând și material în herbare. Pe baza celor
două relevee citate mai sus, deocamdată înclinăm spre opinia că făgetele acidofile semnalate de
Boșcaiu, 1971 sunt încadrabile la asociația Luzulo albidae-Fagetum sylvaticae Zolyomi 1956, deși
specia de Luzula prezentă în ambele relevee este, de fapt, Luzula luzuloides. Cercetările de teren și
releveele mai numeroase vor duce la clarificarea încadrării acestor făgete. Cele două relevee
menționate au fost ridicate în locaţiile: 1 - confluența văilor Bedina și Cerna; 2 - cătun Bogâltin sub
Muntele Arjana, pe roci granitice. Totuşi, în condiţiile existenţei pe valea Cernei a unor făgete
acidofile încadrate făgetelor ilirice 91K0, asociaţia Galio rotundifolii – Fagetum, fitotaxon endemic
local, s-ar putea ca în urma unei analize minuţioase făgetele acidofile din regiune să aparţină
exclusiv aici iar făgetele acidofile de tip central european 9110 să se dovedească a nu exista în
regiune. S-au găsit în aceste areale fitocenoze forestiere încadrabile la habitatul 9110, toate
aparținând făgetelor acidofile ilirice din asociația menționată mai sus. În schimb, făgetele de pe
Culmea Siseminului, prezente pe clina nordică a acesteia și pe interfluviu între altitudinile de 550 și
700 m pe substratul acid dat de șisturile cristaline ale Seriei de Neamțu și în condițiile unor
precipitații mai reduse au un fond floristic în care elementele balcanice / ilirice sunt foarte rare,
flora fiind alcătuită predominant din elementele central - europene ale făgetelor caracteristice
habitatelor 9130 și 9110. Pe pantele sub 150 pe soluri vechi acide profunde de tipul luvisol albic și
luvisol haplic se află făgete acidofile ce se pot încadra la asociațiile Luzulo albidae - Fagetum și
Festuco drymejae - Fagetum Morariu et al. 1968 mozaicate cu făgetele neutrofile și ușor acidofile
aflate de obicei pe pante mai mari. Suprafaţa totală ocupată de habitat este de 460 hectare
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : favorabila
Stare generală de conserva: favorabila
Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă-bună, datorită absenței exploatărilor
forestiere din bazinul inferior al văii Cernei.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 9110:
• Conversia pe termen mediu și lung a plantațiilor de rășinoase din acest tip de habitat către tipul
natural fundamental de pădure. • Monitorizarea strictă de către administrația parcului a activităților
de gospodărire forestieră pe întreaga suprafață a habitatului. • Controlul extinderii rețelei de
drumuri forestiere în perimetrul habitatului. • Implementarea unui caracter eco - turistic măcar
parțial turismului din arealul bazinului inferior al văi Cernei este esențial pentru menținerea acestui
tip de habitat în perimetrul Băile Herculane. Aici se află câteva areale unde acest tip de habitat se
menține în stare excepțională de conservare, cu păduri de fagi seculari cum ar fi de exemplu
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amonte de Cascada Vânturătoarea. Interzicerea 166 oricăror forme de exploatare forestieră în acest
perimetru trebuie să aibă și în viitor un caracter foarte strict.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Habitatul este prezent în special în pădurile de creastă ale Munților Mehedinți, în partea de E și SE a
teritoriului studiat, prepoderent pe versanţii și văile cu expoziţie nordică, respectiv nord-vestică,
mozaicat dispus și întrepătruns cu habitatele 9150 și 91K0. Ocupă probabil cea mai mare parte din
68 pădurile de foioase din teritoriul studiat. Insular prezent păduri de fag existente în zona
cercetată, preponderent pe versanţii și văile cu expoziţie nordică, respectiv nord-vestică, mozaicat
dispus și întrepătruns cu habitatele: 9110, 9150, 91K0 și în partea nordică cu habitatul 91V0. Este
foarte dificilă trasarea limitelor precise de delimitare a acestui habitat. Suprafaţa totală ocupată de
habitat este de 2730 hectare.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : favorabila
Stare generală de conserva: favorabila
Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă-bună, din cauza absenței exploatărilor
forestiere
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 9130:
• Eliminarea pe termen mediu și lung a plantațiilor de rășinoase existente din perimetrul pădurilor
de foioase.
• Monitorizarea strictă de către administrația parcului a activităților de gospodărire forestieră pe
întreaga suprafață a habitatului.
• Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în perimetrul habitatului
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Acest habitat nu este prezent pe versantul drept al văii Cernei și nici pe teritoriul Ciucevelor.
Habitatul apare însă pe versantul stâng al Cernei. Se întâlnește pe suprafețe mai mari și compacte
în partea de sud a teritoriului studiat și insular prezent în pădurile de fag existente în zona
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cercetată, prepoderent pe versanţii și văile cu expoziţie vestică, respectiv sud-vestică, mozaicat
dispus și întrepătruns cu habitatele 9130, 91K0. Este foarte dificilă trasarea limitelor precise de
delimitare a acestui habitat. Mai este prezent insular în pădurile de fag existente în zona cercetată,
prepoderent pe versanţii și văile cu expoziţie vestică, estică, respectiv sud-vestică, mozaicat dispus
și întrepătruns cu habitatele: 9110, 9130, 91K0 și în partea nordică, în zona Ciucevelor Cernei și
Piatra Mare a Cloşanilor, cu habitatul 91V0. Este foarte dificilă trasarea limitelor precise de
delimitare a acestui habitat. Suprafaţa totală ocupată de habitat este de 989 hectare
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere a structurii și funcțiilor : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a suprafeței : favorabila
Stare de conservare din punct de vedere a perspectivelor : favorabila
Stare generală de conserva: favorabila
Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă, datorită faptului că este reprezentat de
păduri xero-termofile de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri calcaroase, adesea superficiale, de
obicei pe versanţi abrupţi, în general cu subarboret abundent de arbuşti și ierburi, caracterizate de
rogozuri. Deşi ocupă un spaţiu mic comparativ cu suprafaţa totală a ariei protejate, acesta este bine
închegat şi relativ stabil.
Măsuri propuse pentru conservarea habitatelor de interes comunitar 9150:
•Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor special
amenajate.
• Menținerea actualelor trasee turistice din sit și conștientizarea publică referitor la obligativitatea
respectării traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a regulamentului ariei naturale
protejate.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc habitate, specii de flora si fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea acestui tip de habitat.
Speciile de plante de interes comunitar din ROSCI0069 prezente in zona de
implementare a PUG:
Conform planului de management al PNDVC singura specie de plante regăsită în teren dintre cele
trei menționate în formularul standard este Campanula Serrata. Aceasta a fost identificată în
următoarele habitate: 4060 - Tufărișuri (sub)alpine și boreale, 6150 - Pajişti boreale și alpine pe
substrate silicatice, 6230* - Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone
montane şi submontane, în Europa continentală, 8110 - Grohotișuri silicatice din etajul montan
până în etajul nival, 8220 - Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică. Starea globală de
conservare a speciei este favorabilă, numărul de exemplare fiind relativ abundent, de circa 500.
Amenințările principale la adresa acesteia sunt recoltarea și suprapășunatul.
În timpul cercetărilor din teren pentru elaborarea Planului de management al PNDVC, au mai fost
identificate specii de plante, altele decât cele de pe anexa II a Directivei Habitate și care sunt
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menţionate în formularul stadard la categoria “alte specii importante de floră și faună”:Corylus
colurna; Hypericum rochelii; Fagus orientalis; Primula auricula, Cephalanthera, Cetrarch
officinarum, Ruscus aculeatus.
Primula auricula ssp. serratifolia - Muntele Domogled, Vala Ţesnei - destul de frecventă pe
peretele stâncos al versantului stâng al Cernei, pe baza unor estimări a numărului de indivizi pe
unitate de suprafaţă și a suprafeţelor ocupate de indivizii acestei specii apreciem o foarte bună
reprezentare a populaţiei, peste 820. 000 indivizi. Presupunem că populaţia din parcelele analizate
reprezintă circa 50% din reprezentarea pe teritoriul României a acestei specii - Goia, Groza 2006.
Specia este relativ frecventă și pe calcarele din dreapta văii Cernei - Boșcaiu 1971, situație
confirmată pe deplin în 2014. Deși este vorba despre un endemism local, nu se pune problema
unor măsuri de conservare.
Ruscus aculeatus Valea Ţesnei- este prezentă atât pe masivul Domogled la baza urcuşului spre
Crucea albă, cât și pe Hurcu și la baza urcuşului spre Grota Haiducilor, Munţii Cernei - Goia și
Groza, 2006. Numărul exemplarelor observate nu depăşeşte 1.000 indivizi, cea mai mare parte a lor
fiind în Munţii Cernei. Reprezentarea la nivelul ţării este cca 2%. Aceste date au fost confirmate în
urma cercetărilor de teren din anul 2014, specia fiind surprinzător de rară, dar totuși, din cauze
naturale, mai ales în arealul sudic.
Masuri propuse pentru conservarea speciilor de interes comunitar
În cazul speciei Campanula serrata, singura specie cu prezență certă în sit dintre cele menționate în
formularul standard, măsurile de management propuse constau în primul rând în interzicerea
recoltării exemplarelor speciei, controlul pășunatului și controlul activităților turistice.
Efectele implementarii PUG:
Specia de plante Campanula Serratanu este prezentain zona de implementare a PUG si nu
reprezinta efecte negative asupra starii de conservare pentru care a fost declarata.

Specii de chiroptere din ROSCI0069 prezente in zona de implementare a PUG:
În formularul standard al ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei sunt menţionate 10 specii de lilieci: •
Myotis blythii; • Myotis myotis; • Miniopterus schreibersii; • Myotis capaccinii; • Myotis
emarginatus; • Myotis bechsteini; • Rhinolophus blasii; • Rhinolophus Euryale; • Rhinolophus
ferrumequinum; • Rhinolophus hipposideros
Speciile de interes comunitar care se gasesc in zona de implementare a proiectului sunt:
Myotis bechsteinii este specie rezidentă în sit, identificată în toate lunile de studiu, excepție
perioada de hibernare. Din cele 114 puncte în care au fost efectuate înregistrările/observațiile,
specia a fost identificată în 24 de puncte. Myotis bechsteinii este specie subdominantă - 2 %, cu un
procent de 0.04%. Liliacul cu picioare mari este specie accidentală pentru sit - 0.2 %. Activitatea
speciei a fost de 1 treceri/h. Indicele de densitate este de 3.2 lilieci/km². Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată este de10-50 exemplare, pe o suprafață de 300-350 hectare.
Specie permanentă, cu o mărime a populaţiei în aria protejată de 10 – 50 exemplare, cu un habitat
de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
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de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
generală de conservare: favorabila

Myotis blythii
specie permanentă,cu o mărime a populaţiei în aria protejată de 1.700-2.000 exemplare, cu un
habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Miniopterus schreibersii
- specie rezidentă în sit, a fost identificată în toate lunile de studiu. Din cele 114 puncte în care au
fost efectuate înregistrările, specia a fost identificată în 35 de puncte. Miniopterus schreibersii este
specie dominantă - 9 %, cu un procent de 13%. Conform indicelui de semnificație ecologică - W,
liliacul cu aripi lungi este specie caracteristică pentru peșteri - 7 %. Activitatea speciei a fost de 5
treceri/ora. Indicele de densitate este de 6 lilieci/km². Mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată este de1.800-2.000 exemplare, pe o suprafață de 1.300-1.500 hectare.
- specie permanentă,cu o mărime a populaţiei în aria protejată de 1.800- 2.000 exemplare, cu un
habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Myotis emarginatus
- specie rezidentă în sit, a fost identificată în toate lunile de studiu. Din cele 114 puncte în care au
fost efectuate înregistrările, specia a fost identificată în 27 de puncte. Myotis capaccinii este specie
subdominantă - 4 % și are un procent de 1%. Conform indicelui de semnificație ecologică - W,
liliacul cu picioare mari este specie accesorie pentru sit - 0,5%.Mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată este de100-200 exemplare, pe o suprafață de 900 hectare.
- specie permanentă,cu o mărime a populaţiei în aria protejată de 100-200 exemplare, cu un
habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Măsuri generale pentru conservarea speciilor de interes comunitar - chiroptere:
a) Limitarea numărului turelor speologice sau a celor organizate cu scopul unor cercetări ştiinţifice
efectuate în peşteră la 2 vizite pe perioada iernii. În afară de ture speologice pot fi efectuate cu
scopul monitorizării liliecilor 2 vizite în perioada de iarnă, decembrie-februarie, și 2 vizite în perioada
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formării coloniilor de naștere, mai-iulie, cu un interval de cel puţin 3 săptămâni între ele. Numărul
maxim de persoane din grupurile participante în turele speologice sau cele organizate pentru
monitorizarea liliecilor este 4;
b) Informarea persoanelor care vizitează peştera în perioada de iarnă/vară asupra prezenţei
liliecilor;
c) Organizarea de evenimente de educaţie ecologică și conştientizare în rândul comunităţilor, care
locuiesc în apropierea unor adăposturi și habitate importante;
d) Informarea turiştilor, speologilor şi a altor grupuri ţintă prin diverse tipuri de materiale
informative, panouri de informare, broşuri, pliante;
e) Protejarea habitatelor de hrănire prin delimitarea unui perimetru de 4-5 km în jurul adăposturilor
de maternitate;
f) Păstrarea structurii vegetaţiei în jurul peşterii;
g) Limitarea poluării fonice și luminoase în apropierea adăposturilor, rutelor de zbor și habitatelor
de hrănire;
h) Montarea unor grilaje sau garduri adecvate, tolerate de specie, în cazul unor peşteri:
i) 130 mm spațiu de zbor între barele orizontale, respectiv o distanță mai mare între centrul barelor
orizontale, depinzând de lățimea barelor;
j) Peste 450 mm spațiu de zbor între barele verticale, maxim 750 mm;
k) Păstrarea interiorului peșterii în formă neamenajată.
Prin planul de management al PNDVC s-au stabilit si masuri specifice fiecarei pesteri din parc.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc specii de fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea habitatului speciilor protejate.
Speciile de amfibieni si reptile (hepterofauna) din ROSCI0069 prezente in zona de
implementare a PUG:
Speciile de interes comunitar ce se regăsesc în formularul standard al ROSCI0069 DomogledValea
Cernei sunt: Bombina variegata - Buhai de baltă cu burta galbenă si Testudo hermanni - Țestoasa
lui Herman.
Specia de interes comunitar care se gaseste in zona de implementare a proiectului este Țestoasa lui
Herman.
Testudo hermani
Specie rezidentă, cu o populaţie stabilă estimată la 100 indivizi adulți, cu habitat de calitate bună,
dar destul de restrâns ca suprafaţă. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă, însă nu
se poate aprecia tendința de evoluţie în lipsa unor studii de lungă durată.
Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de interes comunitarTestudo hermani:
a) Realizarea de studii ample de monitorizare populaţională şi de evaluare a stării de conservare a
acesteia, în corelaţie cu evoluţia factorilor antropici cu potenţial impact, pentru a putea stabili o
relaţie de cauzalitate între aceste elemente;
b) Întrucât Testudo hermanni este o specie care preferă habitate de pajişti xerofile, este important
să se reducă prin toate măsurile posibile impactul negativ asupra acestora:
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i. Controlul lucrărilor forestiere ce pot afecta degradarea habitatului în zonele de pădure
mărginite de pajişti xerice, dar și a celor care pot cauza mortalitatea speciei în timpul
hibernării acesteia;
ii. Limitarea păşunatului în zonele populate de specie, în limitele capacităţii de suport;
iii. Interzicerea capturării speciei;
iv. Limitarea traficului autoturismelor în special, şi al oricăror vehicule în perioada de
activitate a speciei, când aceasta poate utiliza zonele carosabile;
v. Controlarea şi limitarea practicilor agricole ce presupun utilizarea de îngrăşăminte
naturale și/sau chimice în apropierea zonelor populate de specie ce pot modifica astfel
compoziţia naturală a habitatelor specie;
vi. Interzicerea plantării speciilor de plante invazive sau neautohtone;
vii. Crearea cadrului necesar pentru păstrarea în cadrul sitului a cel puțin suprafeței actuale
de terenuri acoperite de pajişti, fânețe și pășuni.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc specii de fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea habitatului speciilor protejate.

Speciile de mamifere (altele decat chiroptere) din ROSCI0069 prezente in zona de
implementare a PUG:
În formularul standard al ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei sunt menţionate ca fiind prezente în
sit un număr de 4 specii de mamifere, exceptând speciile de lilieci: • Lutra lutra; • Ursus arctos; •
Lynx lynx; • Canis lupus. In aria de implementare a planului, confrom datelor din planul de
management al PNDVC s-au identificat speciile: Lutra lutra; • Ursus arctos;
Speciile de interes comunitar care se gasesc in zona de implementare a proiectului sunt:
Lutra lutra
Lutra lutra - Linnaeus, 1758 – vidra. Specia ocupă permanent bazinul Cernei și al Motrului unde sau putut identifica pe tot parcursul anului 2014 diverse semne ale prezenței speciei: lăsături,
amprente plantare, marcaje teritoriale. Pe Cerna s-a identificat prezența a trei familii: una în partea
inferioară, al cărei teritoriu urcă până în apropiere de lacul Prisaca, depășind limitele parcului; a
doua familie are un 88 teritoriu ce cuprinde lacul Prisaca și secvența Cernei până la confluența cu
Iauna,cu vizuina localizată între kilometri 20-24 față de Băile Herculane; a treia familie are teritoriul
amplasat în amonte de CernaSat și se suprapune parțial cu cel al altei familii pe secvența CraiovaIauna. O a patra familie ar fi localizată pe lacul Iovanul, Cărbunele, Rădoteasa, Ivanul și pe
Cernișoara şi o a cincea pe Motru Sec.
Lutra lutra Linnaeus 1758 - specie permanentă, cu o mărime a populaţiei de 5 familii, 7-10
exemplare adulte, cu un habitat care din punct de vedere trofic oferă resurse optimale. Starea de
conservare generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
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Stare generală de conservare: favorabila
Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de interes comunitar Lutra lutra:
a) Interzicerea deschiderii de noi amenajări hidrotehnice precum microcentralele, care pot afecta
habitatul speciei în mod negativ și implicit și abundența acesteia.
b) Monitorizarea și controlul zonei iazurilor și lacurilor în perioada de primăvară pentru a se elimina
activitățile ilegale de recoltare a amfibienilor și a peștilor;
c) În perioada iunie-iulie, de reproducere a cleanului, se recomandă intensificarea controalelor pe
cursul râurilor Cerna și Motru în vederea eliminării activităților ilegale de pescuit.
Ursus arctos
Linnaeus, 1758 – ursul. Specia poate fi identificată în toate tipurile majore de habitat de la nivelul
parcului, de la pășunile, livezile și pădurile din preajma așezărilor umane, până la pășunile subalpine
aflate la altitudini de peste 1.400 metri. Densitatea speciei crește de la sud spre nord. Între zona
sudică a Munților Cernei și a Munților Mehedinți nu există o strânsă legătură cu Munții Banatului,
așa că exemplarele de aici de regulă efectuează migrații doar pe direcția sud-nord. Altitudinal, cele
mai numeroase observații au fost efectuate la altitudinea de 700-1.300 metri, aceasta fiind zona de
păduri importantă pentru specie. În perioada de primăvară și toamnă, exemplarele coboară la
altitudini mai mici, de 700-1.000 metri pentru a se hrăni, iar pe parcursul verii urcă la altitudini de
1.000-1.300 metri. Pereții stâncoși ce străjuiesc Cerna și afluenții acesteia oferă numeroase zone de
odihnă și adăpost
Ursus arctos Linnaeus, 1758 - specie permanentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 56 ±5
exemplare, cu un habitat care din punct de vedere trofic oferă resurse optimale.Starea de
conservare generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de interes comunitar Ursus arctos:
a) Interzicerea oricăror activități în zonele de abrupt și stâncării care reprezintă principalele locuri
unde specia își localizează adăposturile de iarnă și nu numai;
b) Monitorizarea activității de culegere a fructelor de pădure și cuantificarea impactului acesteia
asupra calității trofice a habitatelor cu afiniș. În cazul în care eficiența culegătorilor este ridicată și
habitatul este practic golit de conținut pe areale mai mari de 50% din suprafață totală monitorizată,
atunci activitatea aceasta ar trebui reglementată;
c) Realizarea unor activități de conștientizare a populației locale asupra necesității unui
management eficient al deșeurilor în zonele adiacente habitatelor populate de urs;
d) Identificare unor soluții pentru acordarea de despăgubiri localnicilor care dovedesc că au fost
păgubiți de urs. În acest sens, dacă se găsesc fondurile necesare și se va introduce această măsură
în planul de management al parcului, localnicii ar trebui să fie informați asupra procedurilor de
raportare și recuperare a prejudiciului.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
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considerabilă. Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc specii de fauna protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea habitatului speciilor protejate.

Speciile de pesti din ROSCI0069 prezente in zona de implementare a PUG:
In formularul standard al sitului, sunt menţionate 6 specii de peşti: • Aspius aspius; • Barbus
meridionalis; • Gobio uranoscopus; • Sabanejewia aurata; • Cottus gobio; • Eudontomyzon
danfordi, care se gasesc in Raul Cerna cu exceptia Aspius aspius.
Barbus meridionalis– specie rezidentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 10.000-50.000 indivizi,
clasa 7, cu habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Gobio uranoscopus - specie rezidentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 10 - 50 indivizi, clasa 1,
cu habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Sabanejewia aurata - specie rezidentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 50 – 100 indivizi, clasa
3, cu habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Cottus gobio - specie rezidentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 10. 000-50.000 indivizi, clasa 7,
cu habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Cobitis taenia, Linnaeus, 1758 - specie rezidentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 50 – 100
indivizi, clasa 2, cu habitat de calitate bună. Starea de conservare generală a speciei este
favorabilă.
Eudontomyzon danfordi- specie rezidentă, cu o mărime a populaţiei în sit de 50 - 100 indivizi,
clasa 2, cu habitat de calitate bună. Starea de conservare general a speciei este favorabilă.
Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de interescomunitar - pesti
a) Minimizarea cantităților de apă captate în scopuri casnice din cursuri de apă de suprafață,prin
utilizarea apei din puţurile forate;
b) Combaterea/prevenirea braconajul și a pescuitul excesiv;
c) Interzicerea oricărui tip de activitate în albia minoră a ecosistemelor acvatice reofile din cadrul
ariei naturale protejată ROSCI0069 Domogled - Valea Cernei, în perioadele de migraţie,
reproducere, predezvoltare şi iernare a organismelor acvatice, februarie-iulie, octombrie-ianuarie.
d) Eliberarea următoarelor specii de peşti capturate/prelevate intenţionat sau accidental:
Eudontomyzon danfordi, Aspius aspius, Barbus meridionalis petenyi, Gobio uranoscopus, Cottus
gobio, Sabanejewia aurata;
e) În cadrul parculuinu se organizează concursuri/competiţii de pescuit sportive;
f) Populările / repopulările cu organisme acvatice se vor face cu acordul/avizul administraţiei;
g) Modernizarea staţiilor de epurare;
h) Activitatea de cercetare ştiinţifică se va desfăşoara cu avizul/acordul administraţiei;
i) Elaborarea unui plan local de management turistic, respectiv implementarea acestuia;
j) Eliminarea amenajărilor hidrotehnice care nu deţin aviz tehnic şi ştiinţific;
k) Nu se depozitează deşeuri lichide sau solide în apropierea albiei minore, respectiv în apropierea
albiei majore a ecosistemelor acvatice reofile/stagnofile.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
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considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc speciilor de pesti protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea habitatului speciilor protejate.
Speciile de pasari din ROSCI0035, prezente in zona de implementare a PUG:
Dintre cele 19 specii de pasari mentionate in formularul standard al ROSPA0035 Domogled-Valea
Cernei, in zona de implementare a proiectului UAT Baile Herculane, conform hartilor PNDVC,
intalnim:
Lanius collurio-sfrâncior roşiatic.
Specia este prezentă în toate habitatele deschise şi semideschise din sit, în principal în partea de
est a acestuia. Specie nerezidentă, cuibăritoare, cu o mărime a populaţiei în aria naturală protejată
de 300 - 400 perechi și cu habitate specifice extinse. Starea de conservare generală a speciei este
favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Circaetus gallicus- șerpar.
Specia poate fi identificată în habitatele închise pentru reproducere și cele deschise sau
semideschise pentru hrănire. Specie nerezidentă, cuibăritoare, cu o mărime a populaţiei în aria
naturală protejată de 1 – 3 perechi și cu habitate specifice extinse. Starea de conservare generală a
speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Ficedula parva-muscar mic.
Specia este distribuită în toate pădurile caducifoliate de amestec din sit.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Ficedula albicollis - muscar gulerat.
Prezentă în pădurile de amestec din sit. Specie nerezidentă, cuibăritoare, cu o mărime a populaţiei
în aria naturală protejată de 200 - 300 perechi și cu habitate specifice extinse.Starea de conservare
generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
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Stare generală de conservare: favorabila
Dryocopus martius-ciocănitoare neagră.
Specia este prezentă în toate pădurile din sit.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
specie cu populaţie permanentă, cu o mărimea populaţiei în aria naturală protejată de 350 - 500
perechi și cu habitate specifice extinse. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă
Sylvia nisoria - silvie porumbacă.
Specia este prezetă la liziera pădurilor de amestec și în habitatele semideschise din sit. Specie
nerezidentă, cuibăritoare, cu o mărime a populaţiei în aria naturală protejată de 200 - 300 perechi
și cu habitate specifice extinse. Starea de conservare generală a speciei este favorabilă.
Stare de conservare:
Stare de conservare din punct de vedere al populației: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al habitatului: favorabila
Stare de conservare din punct de vedere al perspectivelor: favorabila
Stare generală de conservare: favorabila
Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de interescomunitar – pasari:
a) Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes conservativ prin
monitorizarea efectivelor populaţionale, a modului de implementare al măsurilor de management
propuse şi a presiunilor ce pot afecta speciile.
b) Menţinerea calităţii habitatelor forestiere printr-un management durabil;
c) Reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice;
d) Limitarea construirii de noi drumuri forestiere;
e) Limitarea accesului turiştilor în afara traseelor marcate;
f) Creşterea eficienţei managementului deşeurilor;
g) Monitorizarea efectivului populaţional al speciilor de păsări de interes conservativ din sit.
Efectele implementarii PUG:
In raport cu propunerile de dezvoltare si de extindere a intravilanului localitatii Baile Herculane,
habitatul nu este prezent pe amplasamentul obiectivelor propuse, ci in vecinatate la o distanță
considerabilă.Lucrarile prevazute pentru obiectivele de investitie din plan se vor desfasura in zona
de dezvoltare durabila a parcului in care nu se gasesc specii de pasari protejate.
Se consideră că obiectivele planului nu vor afecta integritatea habitatului speciilor protejate.
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4.6.3.2 Justificarea dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
Planul propus, “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local de Urbanism al
localitatii Baile Herculane” nu este necesar pentru managementul siturilor Natura 2000 ROSCI0069
si ROSPA0035.
Se poate însă considera ca prin masurile privind:
- amenajarea traseelor turistice, marcarea acestora si informarea turistilor privind
importanta si calitatea ariilor protejate din interiorul si in vecinatatea unitatii administrative Baile
Herculane;
- includerea in documentele generale de urbanism (PUG si RLU) a prevederilor Planului de
Management al Parcului Domogled Valea Cernei si in viitoarele planuri de urbanism zonal;
- respectarea Regulamentului Parcului Domogled Valea Cernei pe intreg teritoriul localitatii
Baile Herculane ce este cuprins in parc si zonele invecinate parcului pentru care se considera ca
poate exista un potential impact,
planul contribuie eficient la aplicarea masurilor de management, respectiv la constientizarea
populatiei ai a turistilor privind protejarea valorilor naturale si a respectarii legislatiei in domeniul
protejarii habitatelor si speciilor de plante si animale salbatice.

4.6.3.3 Estimarea impactului potenţial al PP asupra speciilor şi habitatelor din aria
naturală protejată de interes comunitar.
Implementarea prevederilor Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism nu
modificain sens negativ statutul ariilor protejate de interes comunitar ROSCI0069 Domogled ValeaCernei si ROSPA0036 Domogled Valea-Cernei.
Propunerile de dezvoltare durabila a localitatii Baile Herculane nu duc la o scadere a calitatii
factorilor de mediu si nu genereaza impact negativ semnificativ asupra mediului in aria de
implementare a planului „Reactualizare Plan Urbanistic General si al Regulamentului Local de
Urbanism al localitatii Baile Herculane”.
Obiectivele de investitie/actvitatile/propunerile de dezvolatre din intravilanul si extravilanul localitatii
sunt incadrate din punct de vedere al zonarii Parcului National Domogled Valea Cernei in zona de
dezvoltare durabila.
Avand in vedere ca la elaborarea PUG si a normelor de aplicare a PUG Baile Herculane s-au integrat
cerintele Planului de Management al Parcului National Domogled Valea Cernei si s-a tinut cont de
punctele de vedere ale administratiei PNDVC, planul urbanistic general nu va determina un impact
negativ direct nici asupra biodiversitatii.
In apropierea habitatelor si speciilor de flora si fauna de interes comunitar de pe teritoriul
administrativ al localitatii Baile Herculane se vor introduce temporar surse de poluare determinate
de:
- Extinderea zonei de locuinte, cu asigurarea si a tuturor utilitatilor aferente;
- Cresterea numarului de turisti in localitate;
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- Activitatile de constructii/dezinvestire;
- Reabilitare/modernizare drumuri locale;
- Reabilitare/extindere retele canalizare si alimentare cu apa.
In perioada de realizare a obiectelor de investitie se vor genera poluanti specifici activitatii de
constructie, constanad din pulberi si gaze de esapament de la circulatia autovehiculelor. De
asemenea zgomotul va creste in aceasta perioada. Trebuie inteles faptul ca aceste propuneri de
dezvoltare se vor realiza in timp, nu toate odata, iar nivelul poluarii va fi redus la zona in care se
desfasoara lucrarile.
Ca urmare a implementarii proiectului se vor genera si vor creste cantitatile de deseuri din
constructii si demolari, deseuri pentru care la momentul actual nu exista o solutie la nivel de
localitate, regasindu-se izolat in multe zone de pe teritoriul administrativa al Baii Heculane, cu
precadere pe malurile Cernei. Inclusiv sistemul de management integrat al deseurilor (SMID) care
este in implementare in judetul Caras-Severin, nu acopera acest flux special de deseuri. Este
important ca pentru buna implementare, planul sa prevada o platforma destinata depozitarii
temporare a deseurilor din constructii si demolari.
Pentru deseurile municipale rezultate din activitatea de turism planul prevede dotarea cu
echipamante destinate colectarii selective a deseurilor, amenajare de spatii de picnic si campare,
amenajarea si igienizarea traseelor turistice impreuna cu reprezentantii PNDVC.
In perioada de functionare a obiectivelor de investitie poluarea generata este o poluare de tip
urban.
Impactul potential asupra ROSCI0069
Suprafaţa sitului ROSCI0069 – Domogled-Valea Cernei si tipurile de habitat pe care acesta le
conserva, nu vor fi afectate în nici un fel de realizarea planului „Reactualizarea Planului Urbanistic si
al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane”, terenul ocupat de propunerea
de extindere a intravilanului este in interiorul sitului de importanta comunitara, pentru trupurile
izolate amplasate pe DN67D.
Terenurile din intravilan aferente UTR 19 (Trup 4), UTR 20 (Trup 5), UTR 25 (Trup 8) reprezinta
terenurile aflate in zonele de dezvoltare durabila din cadrul Parcului National Domogled. Actual
aceste zone sunt ocupate in mod aleatoriu de parcari, constructii improvizate si mici unitati
comerciale. In jurul a doua izvoare termale s-au amenajat bazine si locuri de stat. Acestea sunt
neconforme cu prevederile normelor in vigoare. Dezvoltarea s-a realizat pe terenurile adiacente
DN67D.
Conform Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane, pentru zonele din
intravilanul orasului care sunt cuprinse in Parcul National Domogled-Valea Cernei, incadrate ca
zone de dezvoltare durabila, masurile si recomandarile de dezvoltare sunt:
- amenajarea acceselor in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati.
- asigurarea necesarului de locuri de parcare prin amenajarea terenurilor virane existente.
- reabilitarea si dezvoltarea facilitatilor de tratament balnear si spa in sistem deschis in jurul
izvoarelor existente.
- organizarea de concursuri de solutii supervizate de administratia publica, de Ordinul
Arhitectilor din Romania si de Registrul Urbanistilor din Romania, ca punct de plecare pentru PUZ
sau PUD.
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Datorita destinatiei constructiilor si conditiilor specifice de functionare, dotarile balneare si de
agrement se amplaseaza grupat in zone sau subzone specializate ce prezinta omogenitate
functionala si care cuprind de regula unitati apartinand aceleasi categorii.
Se recomanda amplasarea in zone nepoluate, in apropierea surselor de apa termominerala, in
amplasamente cu posibilitati de acces pietonal si carosabil convenabil.
Utilizarile si interventii admise in aceste zone sunt:
- Bazine cu ape termale
- Amenajari in zona dintre drum si Cerna prin utilizarea de structuri usoare reversibile (lemn si
metal) .
- Zone de parcare
Utilizari si interventii admise cu conditionari:
- Zone de alimentatie publica, comert, unitati de servici care deservesc zonele de imbaiere:
grupuri sanitare ecologice, cabine de schimb etc. Vor fi realizate din structuri usoare, reversibile,
din lemn si metal.
- Extinderea campingurilor existente se poate realiza doar cu asigurarea dotarilor sanitare
necesare, dimensionate in acord cu capacitatea de primire a campingului.
- Unitati comerciale, grupate cate 3, amplasate la o distanta de 120-150 m unele fata de altele.
Utilizari si interventii interzise:
- Orice functiune care nu se gaseste la punctele 4 si 5 din regulament
- Este interzisa introducerea de functiuni de cazare turistica.
Conform Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane, pentru zonele din
extravilanul orasului care sunt cuprinse in Parcul National Domogled-Valea Cernei, incadrate ca
zone de dezvoltare durabila, masurile si recomandarile de dezvoltare sunt in acord cu regulamentul
Parcului National Domogled-Valea Cernei.
Conditionari primare pentru extravilan – zona de dezvoltare durabila:
- Se admite construirea doar in zonele de dezvoltare durabila a Parcului National DomogledValea Cernei.
- Pe teritoriul parcului, realizarea de constructii permanente sau temporare se face cu
respectarea legislatiei in vigoare pe baza unui studiu de impact de mediu (in extravilan) avizat de
Consiliului Stiintific al PNDVC si CMN, aprobat de APNDVC.
- Pe teritoriul parcului, constructiile vor respecta traditiile arhitectonice locale si vor fi
executate din materiale traditionale piatra, lemn, cu invelitoare de sita (frasin, molid).
- Camparea si folosirea refugiilor pe teritoriul Parcului National Domogled-Valea Cernei se
reglementeaza astfel: Camparea este permisa in zonele special amenajate si in alte locuri marcate.
In Parcul National Domogled Valea Cernei camparea este permisa in urmatoarele locuri destinate
acestui scop:
• 7 Izvoare Calde – amenajat corespunzator (km 3 pe DN 67D).
• Poiana Tasnei – amenajat pe proprietati particulare (Km 13 pe DN 67D)
• Coada lacului Prisaca – amenajat pe proprietetate particulara ( km 11-12 pe DN 67D)
Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor:
• Caracteristicile parcelelor, forme dimensiuni, retrageri
- Amplasarea constructiilor in cadrul parcelelor si fata de limitele acestora se va realiza cu
respectarea codului civil si a normelor de protectie sanitara.
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• Circulatii si accese
- Accesul la drumurile judetene sau nationale se va face in baza avizului administratorului
drumului.
• Stationarea autovehiculelor
- Se interzice stationarea autoturismelor si a autoutilitarrelor de orice tip in zona drumului sau in
zona de siguranta a drumului.
- Stationarea autovehiculelor va fi rezolvata in cadrul parcelei pe care se va realiza investitia.
• Regim de inaltime
- Constructiile realizate in zonele de dezvoltare durabila a Parcului National Domogled-Valea
Cernei - vor avea regim maxim de inaltime D+P+M.
• Conditii de echipare edilitara
- Obligativitatea noilor constructii(intravilan/extravilan) sa fie prevazute cu microstatie biologica
de epurare sau bazin vidanjabil, daca nu se pot racorda la canalizarea existenta.
- Se vor implementa solutii de utilizarea a apelor pluviale.
- Se interzice conducerea apelor pluviale spre parcelele invecinate.
• Spatii libere si spatii plantate
- Este interzisa eliminarea vegetatiei inalte mature, prin exceptie se admite indepartarea arborilor
care reprezinta un pericol iminent pentru siguranta persoanelor sau bunurilor sau care impiedica
realizarea constructiei.
- Pentru fiecare arbore matur taiat in conditiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul
aceleiasi parcele minimum trei arbori, din specia careia i-a apartinut arborele taiat.RI
• Imprejmuiri
- Parcelele pot fi imprejmuite pe toate laturile.
- Imprejmuirile se vor realiza numai din lemn, zidarie de piatra sau alte materiale naturale
(impletituri din nuiele, garduri vii). Lemnul din imprejmuiri va fi tratat si vopsit in culoare natur si
maro inchis. Inaltimea imprejmuirilor sa nu depaseasca 1,80 m. Solutiile constructive vor permite
reversibilitatea totala a operatiunilor.
Pentru zonele cu valoare preisagera si zone naturale protejate, RLU prevede:
Utilizari permise: Lucrari de utilitate publica de interes national sau local, autorizate in cazuri
exceptionale, in conditiile Legii nr. 18/1991, completata prin Legea 169/1997 si ale prevederilor
cap. II.1.1 si II.1.3. ale prezentului regulament.
Utilizari permise cu conditii: Lucrari de constructii si amenajari menite sa asigure protectia
perimetrului si posibilitatea asigurarii conditiilor pentru vizitarea organizata, cu conditia obtinerii
avizului conform al Consiliului Judetean Caras-Severin si al Agentiei judetene pentru protectia
mediului. Oportunitatea amplasarii constructiilor se va stabili prin studii de impact.
Utilizari interzise: Orice fel de constructii si amenajari care pot afecta sensibilitatea zonelor
geografice cu regim special de protectie precum si a zonelor peisagistice cu valoare deosebita, mai
ales in cazul cand constructiile propuse au o volumetrie si un aspect arhitectural ce depreciaza
valoarea peisajului. Interdictia se poate stabili in urma studiilor de impact, in conformitate cu
prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului.
In concluzie prin efectuarea propunerilor de dezvoltare din proiect, impactul potential al PUG se
manifesta direct, strict local pe suprafata de implementare a planului şi nu conduce la modificarea
statutului ROSCI0069 de conservare iniţial într-unul mai puţin favorabil.
Proiectul nu afectează semnificativ speciile de mamifere, amfibieni si reptile, pesti, nevertebrate,
plante pentru care a fost desemnat situl ROSCI 0069. Implementarea proiectului nu va conduce la
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fragmentarea unor habitate, nu va afecta zone de hrănire şi/sau reproducere, nu va produce o
izolare reproductivă a nici unei specii de interes comunitar din cuprinsul ariei naturale protejate.
Trebuie avut in vedere, de asemenea faptul ca drumul national 67D este un drum existent ce taie
siturile natura 2000. Modernizarea drumului consta in:
- amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in lungul DN 67D pana la iesirea din teritoriul
administrativ;
- amenajarea trotuarelor in interiorul localitatii;
- amenajarea unor zone de parcare distribuite uniform pe suprafata localitatii, care sa
asigure nevoile localnicilor si vizitatorilor/turistilor;
-realizarea unor spatii de parcare in punctele de belvedere dotate cu mobilier si cosuri
menajere,
reducerea suprafetei sitului de importanta comunitara este mica in raport cu suprafata totala a
ROSPCI0069.
Prin ocuparea terenurilor cu diferite obiective, reducerea suprafeţei sitului Naura 2000 este
nesemnificativă, se manifesta in zonele de dezvoltare durabila a PNDVC şi nu conduce la
modificarea statutului de conservare iniţial într-unul mai puţin favorabil.
In cadrul planului de management al ariei protejate ROSCI0069 se impune masura specifica speciei
de mamifere Lutra lutra “a) Interzicerea deschiderii de noi amenajări hidrotehnice precum
microcentralele, care pot afecta habitatul speciei în mod negativ și implicit și abundența acesteia”.
Aceasta masura de management nu are aplicabilitate pentru PUG, nefiind o investitie propusa in
lista prioritatilor de dezvoltare durabila.
In concluzie, se poate apreciaza că impactul potential al proiectului din interiorul/vacinatatea sitului
de importanta comunitara ROSCI0069-Domogled-Valea Cernei este nesemnificativ şi nu afectează
statutul de conservare al speciilor si habitatelor de interes comunitar prezente in sit si nu
periclitează integritatea şi coerenţa reţelei Natura 2000.
Impactul potential asupra ROSPA0035
Zonele propuse pentru a fi introduse in intravilan sunt zone deja antropizate pe teritoriul carora
posibilitatea de a regasi componentele de interes comunitar ale acestui sit este redusa, nefiind
conditii optime puntru dezvoltarea acestora. Nu se vor folosi/extrage resurse de nici un fel din sit,
fragmentarile de habitate de interes comunitar sunt minore in raport cu suprafata sitului
ROSPA0035, ecosistemele forestiere sau peisajul nu vor fi influenţate negativ astfel că integritatea
ariei de interes comunitar ROSPA0035 Domogled Valea Cernei nu va fi afectată de proiect.
De asemenea, realizarea planului “Reactualizarea Planului Urbanistic si al Regulamentului Local de
Urbanism al localitatii Baile Herculane”, nu contravine masurilor generale de management ale
sitului, ci le intareste chiar prin prioritatile de dezvolatre durabila pe care le propune, respectiv:
a) Reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice:
b) Limitarea accesului turiştilor în afara traseelor marcate;
c) Creşterea eficienţei managementului deşeurilor.
Prin proiect sunt luate toate masurile de protectie astfel incat sa nu se produca poluare fecaloidmenajera prin deversari necontrolate de dejectii in apa raului Cernei. Se propune
modernizarea/extinderea retelei de canalizare, modernizarea statiei de epurare a localitatii Baile
Herculane si conectarea constructiilor la sistemul centralizat de canalizare menajera.
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Reglementarea desfasurarii activitatilor turistice se va realiza conform normelor de aplicare a PUG ,
stabilite in RLU si in consens cu PNDVC.
In scopul respectarii masurii generale “ b) Limitarea accesului turiştilor în afara traseelor marcate” ,
prin plan se propun masuri, astfel se vor monta in interiorul localitatii panouri informative cu
aspecte privind situl Natura 2000, obiectivele de conservare si interdictii. Se preconizeaza ca
vulnerabilitatea ariei determinata de turismul necontrolat se va minimiza si elimina din zona de
implementare a proiectului.
Totodata, tinand cont de directiile de realizare a investitiei, in sensul dezvoltarii economice a
localitatii cu accent pe turism, este necesarea informarea asupra destinatiilor turistice din acest
punct, corelate cu masurile de management alte ROSCI0069 Domogled Valea Cernei si Parcul
National Domogled Valea Cernei, avand obiective comune de conservare.
In perioada de realizare a lucrarilor, temporar şi local, în apropierea frontului de lucru, fauna locala,
care nu este de interes conservativ, poate fi disturbată datorită zgomotului produs de utilaje, dar
prin măsurile de reducere propuse in cadrul avizarii/autorizarii individuale a obiectivelor
investitionale, efectul va fi nesemnificativ.
Avand in vedere faptul ca speciile de faună şi floră prezintă o vulnerabilitate deosebită corelată cu
presiunea exercitata asupra habitatului ocupat de acestea, nu se estimează producerea unui impact
negativ semnificativ asupra cuibaritului si rezidentei speciilor de pasari enumerate în anexa I a
Directivei Păsări si a pasarilor cu migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei Păsări
(2009/147/EC).
În aceste condiţii, din punct de vedere al reducerii suprafeţei ariei protejate se poate aprecia că
impactul potential al proiectului este nesemnificativ şi nu afectează statutul de conservare al
speciilor de interes comunitar sau habitatelor acestor specii, nu împiedică manifestarea pentru
cuibarit, rezidenta, migratie a speciilor de fauna protejate ca urmare a instituirii ariei de protectie
avifaunistica ROSPA0080 Domogled Valea Cernei si nu periclitează integritatea şi coerenţa reţelei
Natura 2000.

4.4 PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PLAN
Calitatea factorilor de mediu in orasul Baile Herculane se incadreaza in limitele impuse prin legislatia
de mediu in vigoare, pe teritoriul localitatii neexistand surse majore de poluare a factorilor de
mediu. Potentialele surse de poluare ale mediului inconjurator sunt constituite din:
- trafic, care este nesistematizat concurand la aceasta si starea drumurilor;
- managementul defectuos al deseurilor municipale, al deseurilor din constructii si demolari
determinat de comportamenul neadecvat al locuitorilor si turistilor;
- deversarile directe de ape uzate menajere in apa raului Cerna;
- deseurile lichide ce ajung in subteran datorita latrinelor neimpermeabile si datorita
santurilor arterelor stradale;
- depozitarile de gunoi de grajd;
Problemele de mediu relevante pentru planul “Reactualizarea Planului Urbanistic si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” sunt grupate pe factorii de mediu
astfel:
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Probleme de mediu existente relevante pentru plan
Poluarea aerului determinata de:
- Traficul rutier din localitate ca urmare a infrastructurii
necorespunzatoare si a lipsei rutelor ocolitoare. Sunt expuse
zonele aflate de-a lungul arterelor cel mai intens circulate, DN 6
(E70), DN 67D si in apropierea intersectiilor.
- Emisii de noxe din arderea combustibilului lichid/solid pentru
incalzirea spatiilor si prepararea hranei.
Poluarea apei de suprafata (raul Cerna) determinata de:
- Evacuarea de ape uzate menajere din gospodarii direct in cursul
de apa;
- Evacuarea de ape uzate insuficient epurate din statia de
epurare a orasului Baile Herculane; statia este cel mai mare
emisar al BH Cerna.
- Deseurile municipale rezultate din activitatea de campare,
turismul necontrolat;
- Deversari de deseuri din constructii si demolari pe malurile
raului;
Poluarea apei subterane determinata de:
- Lipsa instituirii de zonelor de protectie sanitara a resurselor de
apa potabila si termominerala;
- Deseuri lichide ce ajung in subteran datorita latrinelor
neimpermeabile si datorita santurilor arterelor stradale;
- Depozitari de gunoi de grajd;
Inundatiile:
- Determinate de lipsa masurilor de intretinere, lipsa
decolmatarilor, si depunerea unor importante cantitati de
deseuri nedegradabile sau greu degradabile in zone neacoperite
ale albiei raurilor Cerna si Belareca. In aceste conditii se
realizeaza gatuiri in sistemul de curgere si intervine riscul de
inundatii la ploi abundente si/sau a topirii zapezilor ducand la
deversarea apelor pe strazile si in gradinile situate in prejma
acestora.;
- Scurgerilor de pe versanti, pe fundalul producerii unor ploi
torentiale mai ales in perioadele de vara. Sub efectul acestor
ploi apele care spala versantii inregistreaza cresteri
spectaculoase intr-un timp foarte scurt, antrenand particule de
sol si resturi vegetale si inundand curtile si gradinile oamenilor.
- Lipsa lucrarilor de indiguire si regularizare in lunca raurilor
Belareca si Cerna, cu maluri foarte joase, inundabile. Ogasul de
pe str. Pacii necesita captare si canalizare.
Calitatea solului este afectata de:
- Lipsa managementului la nivel de localitate privind gestionarea
deseurilor din constructii si demolari;
- Depozitari necontrolate de diferite tipuri de deseuri rezultate de
la populatie, turisti si operatori economici pe terenurile libere
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Probleme de mediu existente relevante pentru plan
din jurul localitatii;
Alunecarile de teren:
- Determinate de excavari si defrisari considerabile;
Riscul dislocarilor de stanci si a caderilor de pietre se intalneste pe cursul
superior al raului Cerna. La baza versantilor din zona cheilor sunt prezente
trene de grohotis, insuficient fixate, acoperite uneori partial de vegetatie
ierboasa specifica.
In ceea ce priveste zonele de risc natural , la nivelul statiunii acestea sunt
evidentiate ca fiind:
• versantul instabil din care se desprind mase de roca, coasta
drumului DN 67D – dupa coada lacului Herculane;
• fosta cariera de calcar din zona Pecinisca;
drum ocolitor de pe malul drept al lacului de acumulare Herculane
pentru care s-au facut excavari si defrisari considerabile.

4.

Biodiversitatea

Mutatii intervenite in folosinta terenului extravilan al localitatii : in urma
Hotararii Consiliului Judetean Caras-Severin din 20.02.1994 bazinul Cernei
a fost declarat zona protejata de parc national, motiv pentru care au
incetat activitatile de:
• exploatare a masei lemnoase;
• exploatarea pietrei de var din cariera Pecinisca;
• este interzisa vanatoarea, pescuitul si pasunatul;
• turismul in teritoriul parcului trebuie sa se desfasoare in mod
dirijat;
• se interzice schimbarea folosintei actuale a terenurilor
proprietate particulara din cadrul rezervatiei naturale;
• solicitari de scoatere din fondul forestier pentru traversari de
linii electrice, drumuri, alte lucrari se face numai cu acordul
MAPPM si al Academiei Romane.
O zona ampla de padure este situata in intravilanul localitatii cu suprafata
de 26,67 ha. Padurile sunt protejate si conservate prin PUG, fiind interzisa
schimbarea destinatiei acestei categorii de spatii.
Turismul necontrolat si braconaj;
Depozitarea necontrolata a deseurilor determina scaderea biodiversitatii,
duce la aparitia fenomnului de eutrofizare a apelor;
Existenta zonelor de locuit in vecinatatea siturilor Natura 2000 si in
interiorul limitelor Parcului National Domogled – Valea Cernei;
Prin Ordinul MMAP nr. 1121/16.06.2016 a fost aprobat Planul de
Managemet al Parcul National Domogled – Valea Cernei si al siturilor
Natura 2000 ROSCI069 si ROSPA0035 incluse in parc, drept pentru care
trebuie respectate obiectivele generale de protectie si conservare
prevazute in planul de management.
Din intravilanul localitatii Baile Herculane, suprafata de 26.67 ha se afla in
Parcul National Domogled – Valea Cernei, avand functiunea paduri.
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Probleme de mediu existente relevante pentru plan
Managementul deseurilor:
- Prezenta pe teritoriul administrativ al localitatii a unei haldine
de gunoi recent ecologizata;
- Functionarea insuficienta a managementului integrat al
deseurilor municipale in scopul scoaterii din deseul municipal a
fractiei reciclabile si a fractiei biodegradabile;
- Lipsa operatorilor locali autorizati in valorificarea/reciclarea
deseurilor;
- Eliminarea namolului de la statia de epurare oraseneasca prin
depozitare finala in locul valorificarii in agricultura;
- Lipsa gestionarii corespunzatoare la nivel de localitate a
deseurilor rezultate din constructii si demolari;
Degradare accentuata a unor imobile incluse pe lista de patrimoniou in
urma procesului de privatizare.
Lipsa semnalarii zonelor si obiectivelor unde exista situri arheologice sau
istorice
Lipsa unui cadastru local cu toate cladirile cu valoare istorica aflate pe
teritoriul administrativ, a celor foarte vechi si/sau legate de existenta unor
personalitati locale in vederea conservarii acestora si valorificarii lor
turistice.
Existenta spatiilor verzi cu vegetatie degradata;
Lipsa locurilor de parcare amenajate in numar corespunzator;
Zone de agrement (padure/parc) insuficient amenajate;
Existenta, in unele zone ale orasului, a unor case proprietate privata
necorespunzatoare din punct de vedere estetic, dar si al sigurantei
locatarilor, precum si a unor spatii improvizate de comercializare a
diferitelor produse;
Stare de degradare avansata a cladirilor;
Fondul construit vechi al statiunii, avand o vechime cuprinsa intre
130-190 ani si cuprinde:
 bai termale cu instalatii aferente
 unitati de alimentatie publica (cantine);
 dotari sanitare (policlinica balneara)
 dotari de agrement
 vile si locuinte particulare;
Starea drumurilor de acces in zonele locuite.
Lipsa unui turism de calitate superioara;
Degradarea peisajului urban si a zonelor de interes cultural peisagistic sau
de agrement din cauza ineficientei colectarii controlate a deseurilor;

In aria de implementare si in vecinatatea planului au fost identificate zone vulnerabile sau sensibile
asupra aspectelor de mediu ca: biodiversitatea, fauna, flora, solul-managementul deseurilor, apa,
aerul, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic.
Vulnerabilitatile identificate sunt grupate astfel:
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a) Existenta Parcului National Valea Cernei – Domogled in vecinatatea orasului Baile Herculane
si suprafata ocupata de parc din intravilanul localitatii – limitarea activitatilor desfasurate in
interiorul parcului;
b) Patrimoniul cultural, arhitectonic in relatie directa cu peisajul construit si turismul;
c) Solul in raport cu alunecarile de teren;
d) Apa in raport cu inundatiile.
Aceste vulnerabilitati limiteaza si impune restrictii de dezvoltare a teritriului localitatii Baile
Herculane.
Aprobarea palnului de Management al Parcul National Domogled – Valea Cernei si al siturilor Natura
2000 ROSCI069 si ROSPA0035 clarifica multe aspecte legate de ocuparea terenurilor declarate ca
zone de dezvoltare durabile precum si limitarile privind dezvoltarea urbanistica.
Regimul construcţiilor din zonele de dezvoltare durabila intravilan/extravilan trebuie stabilit prin
planurile generale de urbanism ale localităţilor care au suprafeţe în parc incluse în teritoriile lor
administrative.
Restructii prevazute de Regulamentul PNDVC privind regimul constructiilor:
- Pe teritoriul parcului, realizarea de construcţii permanente sau temporare se face cu
respectarea legislaţiei în vigoare pe baza unui studiu de impact de mediu în extravilan
avizat de Consiliul Științific, aprobat de administrație.
- Pe teritoriul parcului, construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale. Construcţiile
din extravilan vor avea regim maxim de înălţime P+M, excepţional P+1+M, vor respecta
limitele maxime de COT şi PUT şi vor fi executate din materiale tradiţionale, piatră sau
lemn, cu învelitoare de şiţă din frasin, molid sau țiglă ceramică.
- Obligativitatea noilor construcţii (intravilan/extravilan) este să fie prevăzute cu
microstaţie biologică de epurare, daca nu se pot racorda la canalizarea existentă.
- Modificările aduse planurilor de urbanism existente, vor fi însoţite de studii de impact, cu
accent deosebit asupra parcului care se avizează de către Consiliul Ştiintific al parcului.
- Beneficiarii construcţiilor hidrotehnice de pe raza parcului, respectiv Acumularea Băile
Herculane, Acumularea Iovanu, captările și aducţiunile secundare de pe văile Craiova,
Olanu, Balmes, sunt obligaţi să pună la dispoziţia administraţiei parcului datele stabilite
prin proiect referitoare la debitele de servitute și să anunţe orice intervenţie sau
manevră de întreţinere, curăţire, golire, etc.
Pentru Zona Centrala Istorica este necesara elaborarea unui PUZCP ca prima masura pentru
implementarea unui program de dezvoltare durabila a statiunii Baile Herculane.
Prin PUG sun stabilite interdictii definitive de construire pentru zonele care prezinta riscuri
naturale, servituti de protectie etc
- Se instituie interdictii de construire conform RLU in toate zonele unde sunt semnalate situri
arheologice, sau unde sunt descoperite (inclusiv intamplator) urme de locuire umana, se impune
potrivit legii descarcare de sarcina arheologica;
- Pentru sursele de ape potabila, lucrari de captare, constructii si instalatii de alimentare cu apa
potabila, zacamintele de ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, in conformitate cu art.5 din
Legea Apelor nr.107/96, cu modificarile si completarile ulterioare se institute zone de protectie
hidrologica, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii acestora, care se stabilesc si se
dimensioneaza in urma unor studii de specialitate;
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- Se dau interdictii temporare de construire pentru zonele care necesita studii si cercetari
suplimentare respectiv planuri urbanistice zonele sau de detaliu, privind parcelari, operatiuni de
renovare sau restructurare urbana:
- Zona Centru Vechi – Parc Cazino
- Zona de locuinte din str. Liliacului - prezinta conditii slabe de acces si construibilitate
- Zona Centru Vicol - ca rezerva de amplasament pentru obiective de utilitate publica
- Zona cuprinsa intre strazile Abatorului, Florilor, Pacii - zone rezervate dezvoltarii spatiilor
de cazare turistica
- Zona lunca Zdrele - destinata parcelarii pentru constructia de locuinte
- Zona stadion fotbal - sunt necesare dotari la nivel de complex sportiv (tribune, vestiare,
sale forta, accese parcaje, imprejmuire
- Terenul din zona garii rezervat dotarilor aferente circulatiei de tranzit la nivel european
si unor unitati de mica industrie si prestari servicii
- Terenurile de pe Valea Cernei pe care urmeaza a se extinde si amenja dotarile turistice
existente
- Terenurile de pe Valea Cernei pe care urmeaza a se face parcelari
- Terenul destinat amplasarii noului cimitir
-Interdictie definitiva de constructie pentru zonele ce prezinta riscuri naturale sau tehnologice
previzibile
- Malul lacului de acumulare pe o raza de 100 m, masurata pe conturul lacului de la cota
minima de exploatare
- Zona Pecinișca de sub cariera de calcar
- Interdictie definitiva de constructie pentru zonele reglementate ca spatii verzi.
Este necesar a se interveni cu masuri adecvate de stabilizare si consolidare a versantilor, cat si
refacerea ecologica a cadrului natural, altfel fenomenele de degradare se amplifica.

V. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA
NIVEL LOCAL/ REGIONAL/ NATIONAL/ COMUNITAR
RELEVANTE PENTRU PUG
Obiectivele de mediu definesc ceea ce trebuie realizat si descriu starea mediului la care se va
ajunge, oferind un cadru coerent pentru elaborarea proiectului. Realizarea unui obiectiv implica
desfasurarea unor actiuni concrete, definite in timp ca tinte. Cuantificarea implementarii actiunilor,
atingerii tintelor, se efectueaza prin indicatori, ce permit ulterior monitorizarea rezultatelor planului
sau programului.
În urma încheierii Capitolului de negocieri 22-Mediu, au fost stabilite o serie de obiective pentru
protectia mediului ce decurg din Angajamentele asumate.
Obiectivele si tintele de mediu relevante pentru proiect sunt legate de componentele de mediu si de
zonele posibil afectate. Obiectivele de mediu relevate prezentate in continuare cuprind obiectivele
nationale fata de care pot fi evaluate efectele implementarii proiectului. Deoarece la nivel local
(regional, judetean) obiectivele sunt corelate cu obiectivele de mediu nationale, s-a optat pentru
analiza acestora pe doua categorii: obiective principale si obiective specifice.
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 stabileste
obiectivele generale si obiectivele nationale, concrete pentru trecerea, într-un interval de timp
rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de
interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
In tabelul de mai jos sunt prezentate tintele nationale pentru orizonturile de timp 2020 si 2030:
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Domeniu

Obiectiv general

Obiectiv national

Tinte / obiective specifice

Schimbari
climatice
si
energie curata

Prevenirea schimbărilor
climatice prin limitarea
emisiilor de gaze cu
efect de seră, precum şi
a efectelor negative ale
acestora
asupra
societăţii şi mediului

Reducerea, până în anul 2020, cu 20% a emisiilor de
gaze cu efect de seră la nivelul UE, comparativ cu nivelul
anului 1990, şi creşterea, în acelaşi interval de timp, cu
până la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile în
totalul consumului energetic

Transportul
durabil

Asigurarea ca sistemele
de transport să satisfacă
nevoile
economice,
sociale şi de mediu ale
societăţii, reducând, în
acelaşi timp, la minimum
impactul
lor
nedorit
asupra
economiei,
societăţii şi mediului.

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea
funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului
mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi
eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor
asumate de România în cadrul pachetului legislativ
„Schimbări climatice şi energie din surse
regenerabile” şi la nivel internaţional în urma
adoptării unui nou acord global în domeniu;
promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare
la efectele schimbărilor climatice şi respectarea
principiilor dezvoltării durabile
Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea la
performanţele medii ale UE privind indicatorii
energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea
angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de
gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile
internaţionale
şi
comunitare
existente
şi
implementarea unor măsuri de adaptare la
efectele schimbărilor climatice
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea
nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei
economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi
realizarea
unor
progrese
substanţiale
în
dezvoltarea infrastructurii de transport.

Dezvoltarea transporturilor are în vedere facilitarea
includerii sistemelor urbane din România în mediul
european prin îmbunătăţirea serviciilor rutiere, feroviare,
maritime, fluviale şi aeriene având destinaţiile principale
în Europa. Indicatorul relativ al accesibilităţii (combinând
servicii, transbordări, preţuri şi durate de călătorie)
urmează să se alinieze progresiv până în anul 2020 la cel
existent în zonele metropolitane din Europa.
Condiţiile de siguranţă vor creşte, estimându-se o
reducere cu 50% a numărului de decese în urma
accidentelor din transporturi în perspectiva anului 2030
faţă de anul 1998.
Se va realiza o reducere cu 5% până în 2015 a
depăşirilor actuale ale nivelurilor limită privind calitatea
aerului în oraşe, urmând ca proporţia să crească apoi
până la 15% la emisiile unde transportul constituie sursa
principală de poluare
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3.

4.

Domeniu

Productie
consumuri
durabile

Conservarea
gestionarea
resurselor
naturale

Obiectiv general

si

si

Promovarea
unor
practici de consum şi
producţie sustenabile.

Îmbunătăţirea
gestionării
resurselor
naturale
şi
evitarea
exploatării lor excesive,
recunoaşterea
valorii
serviciilor furnizate de
ecosisteme.

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Obiectiv national

Tinte / obiective specifice

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de
nivelul mediu al UE din acel an la toţi parametrii
de bază ai sustenabilităţii în activitatea de
transporturi.
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Decuplarea
creşterii economice de degradarea mediului prin
inversarea raportului dintre consumul de resurse şi
crearea de valoare adăugată şi apropierea de
indicii medii de performanţă ai UE privind
sustenabilitatea consumului şi producţiei.

Creşterea productivităţii resurselor consumate va
conduce, în acelaşi timp, la reducerea ritmului de
epuizare a rezervelor la principalele categorii de materii
prime şi va contribui la reducerea costurilor, ameliorarea
competitivităţii şi la asigurarea sustenabilităţii creşterii
economice.

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de
nivelul mediu realizat la acea dată de ţările
membre UE din punctul de vedere al producţiei şi
consumului durabile.
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Reducerea
decalajului existent faţă de alte state membre ale
UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din
punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, prin
dezvoltarea unor servicii publice eficiente în
domeniu, conforme conceptului de dezvoltare
durabila şi cu respectarea principiului «poluatorul
plăteşte».

OS1) Imbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura
de apă şi apă uzată prin asigurarea serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor
urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale
eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă
uzată.
OS2) Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor prin îmbunătăţirea gestionării deşeurilor şi
reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum
30 de judeţe până în 2015.
OS3) Reducerea impactului negativ asupra mediului şi
diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele
de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în
2015.
OS4) Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural
prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv
prin implementarea reţelei Natura 2000. Obiectivul
principal în perioada de referinţă este implementarea
unor sisteme adecvate de management pentru protecţia
naturii în vederea conservării diversităţii biologice, a
habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună
sălbatică.
OS4) Reducerea riscului de producere a dezastrelor
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Domeniu

Obiectiv general

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Obiectiv national

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea
nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii
principali privind gestionarea responsabilă a
resurselor naturale.

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea
semnificativă de performanţele de mediu ale
celorlalte state membre UE din acel an.

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Tinte / obiective specifice
naturale cu efect asupra populaţiei prin implementarea
măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone.
OS1) Localităţile cu peste 2.000 locuitori vor avea
asigurată aprovizionarea cu apă potabilă de calitate şi
acces la canalizare precum şi dotarea cu staţii de epurare
a apelor uzate în proporţie de 100% încă din anul 2018.
OS2) În privinţa managementului integrat al deşeurilor,
se va trece treptat de la depozitarea deşeurilor la
colectarea selectivă şi valorificarea într-o proporţie mai
mare a deşeurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea
deşeurilor organice în compost, şi utilizarea exclusivă,
pentru mediul urban, a depozitelor ecologice. În mediul
rural, va creşte gradul de implementare a sistemelor de
management integrat al deşeurilor
OS3) îmbunătăţirea calităţii aerului, se va continua
reabilitarea sistemelor centrale de încălzire, ajungându-se
la încadrarea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi în limitele
prescrise de Directivele UE.
OS4) îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural
prin perfecţionarea gestionării ariilor naturale protejate,
inclusiv completarea reţelei Natura 2000, adâncirea
studiilor
de
specialitate
pentru
fundamentarea
proiectelor, introducerea şi urmărirea unor noi indicatori
sintetici de performanţă, promovarea unor tehnologii ecoeficiente, aplicarea reglementărilor UE privind zonele
maritime şi gestionarea integrată a zonelor de litoral
OS5) elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea
inundaţiilor şi intervenţiile în cazul dezastrelor naturale,
inclusiv pentru reabilitarea celei mai mari părţi a zonei de
litoral.
Vor fi reanalizate priorităţile de acţiune în domeniul
gestionării deşeurilor, îmbunătăţirii calităţii aerului,
conservării biodiversităţii şi patrimoniului natural, 66
precum şi prevenirii dezastrelor naturale pe baza
rezultatelor obţinute în perioada anterioară de referinţă,
şi se vor stabili noi obiective în conformitate cu politicile
UE şi tendinţele predominante pe plan mondial.
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“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Referitor la domeniul “Conservarea si gestionarea resurselor naturale” a fost prezentat si orizontul
de timp 2013, deoarece exista la nivel de local/judetean o serie de proiecte/planuri aflate in
diferite stadii, respectiv in faza de realizare, cum ar fi imbunatatirea si extinderea sistemului de
alimentare cu apa a localitatii Baile Herculane, imbunatatirea si extinderea sistemului de epurarea
apelor uzate, sau alte proiecte/planuri realizate aflate in faza de implementare, precum Sistemul de
Management Integrat al deseurilor la nivelul judetului Caras Severin.
Investitiile din cadrul proiectelor/planurilor amintite au fost realizate cu finantari prin Programul
Operaţional Sectorial de “Mediu” al României 2007-2013, iar parte din acestea nu sunt incheiate.
POS Mediu este corelat cu strategiile de dezvoltare şi cu celelalte programe finanţate din fonduri
europene şi naţionale şi vizează conformitatea cu directivele UE în materie, reflectând în acelaşi
timp interesele naţionale.
Avand in vedere ca o serie de strategii si planuri la nivel national sunt in curs de elaborare si pe de
alta parte investitiile nu sunt finalizate, se va continua finantarea proiectelor prin POIM.
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul
Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este
orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă
şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea
unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare
a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o
utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului
de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la
nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului,
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică,
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Prin Tratatul de Aderare la UE, România şi-a asumat îndeplinirea unor obligaţii privind
implementarea acquis-ului de mediu. Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de
mediu va fi orientată spre investiţiile de conformare cu prevederile acquisului comunitar în domeniul
alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor.
Toate aceste obiective nationale sunt transpuse in tinte cuantificate si se regasesc in mod specific
in planurile locale, judetene si regionale, precum si in legislatia specifica. Este de mentionat faptul
ca anumite planuri si-au incheiat orizontul de timp sau au fost desfiintate structurile la nivel
regional, fiind necesara elaborarea de catre forurile competente a altor planuri. In aceasta situatie
intalnim Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor – judetul Caras Severin, planurile local, regional
si national de actiune pentru mediu. La data prezenta Planul National de Gestionare a Deseurilor se
afla in curs de elaborare.
Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Caras Severin are ca obiectiv general realizarea unei
dezvoltări economice durabile, favorabile incluziunii sociale, care să conducă la creşterea
PIB/locuitor pentru a ajunge la media Uniunii Europene a PIB/locuitor.
Avand in vedere obiectivul general si obiectivele specifice proiectului analizat, obiectivele de mediu
relevante raportate la aspectele/factorii de mediu pentru care proiectul poate produce efecte
potentiale semnificative, se prezinta astfel:
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Aspecte de
mediu

Obiectiv strategic

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane

Diminuarea noxelor generate de
traficului rutier
Aer

Ameliorarea calitatii
aerului ambiental
Inlocuirea utilizarii combustibilului
solid/lichid
Promovarea transportului verde
Incadrarea in limitele de calitate a
evacuarilor de apa uzata in receptori
naturali

Apă

Sol/utilizarea
terenului

Reducerea poluarii
apelor de suprafata
si a apelor
subterane

Reducerea poluarii
solului

Mentinerea starii de calitate a
corpurilor de apa subterana

Refacerea calitatii solului in zonele
afectate

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii
- reamenjare retea de drumuri locale;
- amenajare parcari;
- decongestionare trafic din localitate prin devierea circulatiei pe ruta
ocolitoare DN67D;
- Construirea de staţii de alimentare pentru autovehicule electrice
- Modernizarea parcului de vehicule si extinderea retelei de trasport
public; utilizarea de vehicule alimentate de combustibili “verzi”
- intocmire studiu de trafic auto;
- introducerea gazului metan in Baile Herculane si Pecinisca pentru
consum casnic, alimentatie publica, incalzirea spatiilor de cazare;
- amenajare piste pentru biciclisti;
- reabilitarea statiei de epurare;
- reabilitarea si modernizarea retelei de canalizare existenta;
- lucrarile de amenajare si sistematizare a santurilor de
scurgere/drenare ape pluviale, din zonele de dezvoltare urbanistica.
- constituirea zonelor de protectie sanitara a surselor de apa si
prevenirea poluarii acestora;
- materializarea pe teren a perimetrelor de protectie hidrogeologica
a izvoarelor minerale/apelor termale;
- sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea traseelor turistice, a
dolinelor si cavitatilor carstice, de pe teritoriul administrativ in scopul
evitarii poluarii surselor de apa de adancime;
- managementul corespunzator al deseurilor menajere si municipale
asimilabile;
- elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor conform
prevederilor RLU;
- obtinerea acordurilor de mediu pentru investitii noi si dezinvestiri
de obiective;
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Obiectiv strategic

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane

Utilizarea eficienta a terenului

Biodiversitate

Conservării
diversităţii
biologice, a
habitatelor
naturale, a speciilor
de floră şi faună
sălbatică.

Imbunătăţirea biodiversităţii şi
patrimoniului natural prin
perfecţionarea gestionării ariilor
naturale protejate, inclusiv
completarea reţelei Natura 2000

Imbunatatirea alimentarii cu apa si
canalizare
Populatie/
Sănătatea
Umană

Imbunatatirea
conditiilor si
cresterea nivelului
de calitate al vietii

Management corespunzator al
deseurilor menajere
Reducerea impactului poluarii fonice
Îmbunătăţirea calităţii vieţii
localnicilor prin dezvoltarea turismului

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii
- Stoparea inaintarii si extinderii alunecarilor de stanci prin realizarea
unor ziduri de sprijin si contraforturi;
- Insamantarea cu specii cu talie mica si medie, care sa
compactizeze covorul vegetal ierbos si sa reduca eroziunea in
suprafata si eroziunea liniara;
- Continuarea procesului de valorificare al fondului existent catre
investitori interesati locali sau din alta parte, care sa asigure
refacerea si reutilizarea acestora.
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor integra in
ansamblul stradal din care fac parte.
- respectarea legislatiei privind conservarea habitatelor naturale si
speciilor de plante si animale salbatice;
- respectarea Planului de Managemenl al Parcului National
Domogled- Valea Cernei;
- Exploatarea potentialului turistic al zonelor protejate
- prin Regulamentul PUG sunt stabilite interdictii si cerinte de
desfasurare a activitatilor;
- extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa;
- reabilitarea si extinderea retelei de canalizare cu asigurarea
colectarii apelor uzate pentru toate cartierele orasului;
- instituirea zonelor de protectie sanitara si perimetrul de protectie in
jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate
alimentarii cu apa potabila - lacul Herculane, statia de tratare a apei,
rezervoare ingropate, izvoarele minerale;
- respectarea cerintelor privind colectarea si gestionarea deseurilor
generate de populatie (colectarea separata a deseurilor menajere,
respectarea distantelor de siguranta fata de zonele locuite)
- realizarea de ecrane de protectie sonora de-a lungul liniei CF, pe
teritoriul intravilan al orasului.
- schimbarea amplasamentului statiei de betoane
- economia localitatii este predominant sustinuta de turism
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RAPORT de MEDIU
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Baile Herculane”

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane
Asigurarea conditiilor pentru
persoanele cu nevoi speciale

Modificari
climatice

Managementul
deseurilor

Promovarea şi
aplicarea unor
măsuri de adaptare
la efectele
schimbărilor
climatice şi
respectarea
principiilor
dezvoltării durabile

Colectarea selectivă
şi valorificarea
deşeurilor
reciclabile, inclusiv
prin transformarea
deşeurilor organice
în compost, şi
utilizarea exclusivă,
pentru mediul
urban, a depozitelor
ecologice.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera

Reducerea la depozitare a cantităţii
de deşeuri biodegradabile
municipale; până în 2016, trebuie să
se reducă cantitatea dedeşeuri
biodegradabile municipale depozitate
la 35% din cantitatea totală,
exprimată gravimetric, produsă în
anul 1995; pentru acest obiectiv s-a
primit derogare de 4 ani;
Reciclarea si valorificarea deseurilor
de ambalaje; ţinta de reciclare este
de 55%, iar ţinta de valorificare sau
incinerare în instalaţii de incinerare a
deşeurilor cu recuperare de energie
este de 60%. Obiectivele minime de
reciclare pe tip de material sunt:
hârtie şi carton 60%, sticlă 60%,
metale 50%, plastic 22,5%, lemn
15%;

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii
- respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- realizarea si implementarea proiectului “Centrala fotovoltaica
pentru producerea energiei electrice din conversia energiei solare”,
prin care se acoperă consumul de energie al aparatului administrativ
al orasului Baile Herculane;
- circulatie auto intensa din sezonul de vara – se poate devia partial
pe drumul ocolitor DN 67D;
- amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in lungul DN 67D pana la
iesirea din teritoriul administrativ;
- este necesara identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje supraetajate
corelat cu dezvoltarea transportului public
- adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de transfer
catre CMID Lupac;
- modernizarea si completarea infrastructurii de gestionare a
deseurilor (echipamente de colectare – europubele, containere si
mijloace de transport) responsabilitatea apartinad operatorului de
colectare si transport.
- amenajarea unor spatii de picnic, spatii de campare, spatii de
parcare in punctele de belvedere dotate cu cosuri pentru gunoiul
menajer;
- relocarea deseurilor din spatiile necontrolate existente in
vecinatatea albiilor raurilor si din zonele cu risc de alunecare;
- gestionarea conform legislatiei a deseurilor voluminoase, DEEE, din
constructii si demolari
- constientizarea populatiei cu privire la importanta selectarii
deseurilor si acolo unde se poate (locuinte unifamiliale) a
compostarii.
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Obiectiv strategic
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Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii

Pregătirea pentru reutilizare şi
reciclarea deşeurilor municipale; până
în anul 2020 trebuie să asigure
pregătirea pentru reutilizare și
reciclare cel puțin 50% din deșeurile
menajere de hârtie, metal, sticlă și
plastic sau similare.
Colectarea a 4 kg DEEE/locuitor/an

Conservarea
Resurselor
Naturale

Managementul
riscurilor
naturale

Decuplarea creşterii
economice de
degradarea
mediului prin
inversarea
raportului dintre
consumul de
resurse şi crearea
de valoare
adăugată şi
apropierea de indicii
medii de
performanţă ai UE
privind
sustenabilitatea
consumului şi
producţiei
Elaborarea
planurilor de
acţiune pentru
prevenirea

- incurajarea măsurilor de prevenire, reutilizare, reciclare,
compostare, valorificare şi în final eliminarea conformă a deşeurilor;
- conştientizarea populaţiei privind gestiunea deşeurilor (colectarea
selectivă, reducerea generării de deşeuri, compostarea la sursă,
valorificarea deşeurilor etc.);

Cresterea gradului de valorificare a
deseurilor

Identificarea, înregistrarea și
evaluarea tipurilor de risc ce au
legatură cu mediul natural și
antropic;

- Zonele cu riscuri naturale sunt reprezentate pe plansa cu
disfunctionalitati in conformitate cu datele obtinute pe plan local;
- zonele de risc natural , la nivelul statiunii evidentiate:
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Obiectiv strategic
inundaţiilor şi
intervenţiile în cazul
dezastrelor
naturale, inclusiv
pentru reabilitarea
celei mai mari părţi
a zonei de litoral.
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Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane
Cartografierea zonelor de risc,
elaborarea strategiilor de intervenție
la nivel local și județean/regional;
Monitorizarea tipurilor de risc
(inundații, alunecări de pământ,
eșecul serviciilor publice de utilități,
etc);
Reabilitarea și extinderea sistemelor
de protecție/apărare a zonelor
locuite, căi de comunicații, terenuri
agricole, etc. prin lucrări hidrotehnice
adecvate (îndiguiri, apărare de
maluri, lucrări de îmbunătățiri
funciare, etc.);
Prevenirea riscurilor naturale după
caz;

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

versantul instabil din care se desprind mase de roca, coasta
drumului DN 67D – dupa coada lacului Herculane;
• fosta cariera de calcar din zona Pecinisca;
• drum ocolitor de pe malul drept al lacului de acumulare
Herculane pentru care s-au facut excavari si defrisari
considerabile;
• lucrari de regularizare si indiguire in luna raului Belareca;
• ogasul de pe str. Pacii necesita captare si canalizare.
• decolmatarea albiilor si protejarea malurilor raurilor Cerna si
Belareca, dar si a altor torenti de versant de pe teritoriul
localitatii;
- pentru zonele cu riscuri naturale sunt prevazute masuri preventive
si de management operativ;
- prin Regulamentul PUG sunt stabilite interdictii de construire spatii
de locuit;
•
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Aspecte de
mediu

Obiectiv strategic

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane

Peisajul si
mostenirea
culturala

Conservarea
potenţialului
natural, cultural şi
peisajer al
teritoriului

Cresterea calitatii spatiului urban

Transport

Asigurarea ca
sistemele de
transport să

Continuarea investiţiilor în
infrastructura aferentă reţelelor TENT

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii
- realizare Plan Urbanistic pentru Zona Construita Protejata
- planificare arhitecturală pentru staţiunea balneara;
- refacerea zonelor de agrement;
- refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea normelor in
vigoare si repunerea acestora in circuitul turistic;
- reabilitarea tesutului istoric si utilizarea „hinterland-ului” cu
peisajele valoroase si frumusetea localitatii;
- amenajarea/intretinerea traseelor de vizitare, a marcajelor turistice;
- indepartarea deseurilor solide din vecinatatea obiectivelor turistice,
izvoarelor, lacurilor din albia apelor curgatoare si igienizarea
malurilor,
- stoparea deversarii apelor reziduale,
- amenajarea locurilor de campare;
- perdele vegetale de protectie in jurul statiei de epurare si a statiei
de transfer
- amenajarea unei zone de agrement in centrul statiunii, in imediata
vecinatate a parcului Vicol prin relocarea asa-zisei „zone comerciale”.
Teritoriul localitatii va fi traversat de o autostrada (conf. Anexa IIReteaua de cai rutiere, pct. 1.05) : Timisoara-Lugoj-CaransebesDrobeta Turnu Severin-Filiasi-Craiova-Calafat.
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mediu

Obiectiv strategic
satisfacă nevoile
economice, sociale
şi de mediu ale
societăţii, reducând,
în acelaşi timp, la
minimum impactul
lor nedorit asupra
economiei,
societăţii şi
mediului.

Turism

Dezvoltarea
durabila a
turismului

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane

Reabilitarea/dezvoltarea
infrastructurii de drumuri orăşeneşti

Susţinerea dezvoltării turismului
ecologic şi turismului activ, bazat pe
arealele protejate
Refacerea unei culturi a turismului si
drumeţiei în rândul populaţiei
Conştientizarea şi educaţia populaţiei
asupra valorilor naturale şi culturale

Conservarea şi îmbunătăţirea atât a
mediului natural, cât şi a mediului
construit

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii
-Reabilitarea si modernizarea drumurilor de acces, amenajarea de
rigole si podete simple unde este necesar, pentru scoaterea apelor
pluviale de pe suprafata acestora;
- Amenajarea intersectiilor cu DN6 (E70) si DN67D
- Pavarea si echiparea unor strazi noi;
- Refacerea podurilor peste Cerna;
- Amenajarea intersectiei si podului peste Belareca si Cerna;
- Acoperirea tuturor statiilor de autobuz;
- Rezolvarea parcarii in centrul Vicol intr-un plan de amenajare al
zonei (PUZ), actuala platforma de parcare cu tonete si garaje
deranjeaza celelalte functiuni;
- Exista puncte de strangulare si lipsa de vizibilitate pe str. Zavoi care
trebuie rezolvate prin reconsiderarea profilului strazii;
- Amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in lungul DN 67D pana la
iesirea din teritoriul administrativ
- amenajarea de alei pietonale cu banci
- amenajarea unor trasee ecvestre;
- amenajarea traseelor pentru cicloturism
- reabilitarea traseelor turistice din zona turistica montana prin
refacerea marcajelor, amenajarea de chioscuri pentru odihna si
adaposturi pentru conditii de vreme nefavorabila, panouri indicatoare
si de informare turistica, precum si a traseelor de cura din perimetrul
statiunii
- instituirea turismului organizat, amenajarea de trasee turistice noi
si intretinerea celor existente
- control permanent asupra modului de practicare a turismului in
Valea Cernei
- acoperirea cu servicii de salubrizare a zonelor cu potential turistic.
- achiziţionarea de echipamente, utilaje, dotări etc pentru
îmbunătăţirea atât a mediului natural, cât şi construit;
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mediu

Constientizarea
populatiei

Obiectiv strategic

Cresterea gradului
de constientizare a
populatiei privind
respectul fata de
mediu si de
implicare a
publicului.

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Obiective specifice relevante
pentru PUG – Baile Herculane
Imbunatatirea comportamentului fata
de mediul înconjurator prin educarea
publicului asupra efectelor nocive
cauzate de gestionarea
necorespunzatoare a deseurilor.
Selectarea acelor practici de gestiune
a deseurilor care permit

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modul in care s-a tinut cont in pregatirea PUG/
Consideratii
- educarea cetatenilor in scopul aprecierii valorilor de patrimoniu
local si de pe teritoriul localitatii, a importantei puneri lor in circuitul
stiintific.
- actiuni de informare a proprietarilor de cladiri cu valoare istorica
asupra valori acestora si a legislatiei de protectie a patrimoniului;
- implicarea publicului in luarea deciziilor privind mediu
- constientizarea populatiei cu privire la importanta selectarii
deseurilor si acolo unde se poate (locuinte unifamiliale) a
compostarii.
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“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

VI. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
Amplasamentul luat in studiu reprezinta un teren in suprafata de 7042 ha pentru care se propune
rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea durabila a unei localitati, in sensul cresterii
economice prin readucerea la statutul de statiune balneo-climaterica si a cresterii calitatii vietii
locuitorilor sai, in conditiile conformarii la legislatia de amenajare a teritoriului. Cum s-a prezentat in
capitolele anterioare, acest teritoriu prezinta infrastructura si este echipat edilitar.
Implementarea planului „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de
Urbanism al localitatii Baile Herculane” implica realizarea de investitii pentru urmatoarele directii
strategice:
1. Dezvoltarea unui sector turistic prosper capabil sa atraga continuu investitii.
2. Participarea activa a industriei turismului la protejarea si intarirea calitatii si factorilor de
mediu.
3. Cooperarea dintre sectorul turismului si comunitatea din Baile Herculane pentru obtinerea
de beneficii mutuale.
4. Patrimoniul cultural si natural precum si sectorul turistic SPA, constituie valori de referinta
pentru Baile Herculane, reflectate in politicile specifice, inclusiv cea pentru resursele umane si
dezvoltarea locala integrata.
Directiile de evolutie a localitatii tin cont de potentialul natural, economic si uman existente pe
teritoriul unitatii administrative, de politici si strategii generale sau locale.
Analiza potentialelor efecte semnificative asupra mediului ale Planului „Reactualizarea Planului
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” se va
analiza din doua perspective si anume:
- potentiale efecte semnificative asupra mediului ale planului incluzand toate propunerile
de dezvoltare si domeniile prioritare;
- potentiale efecte semnificative asupra mediului pentru tupuri izolate.
Analiza generala a PUG se va realiza pe baza prioritatilor de rezolvare a disfunctionalitatilor
identificate la nivelul localitatii Baile Herculane din cadrul urmatoarelor domenii prioritare:
- Circulatie - infrastructura drumuri;
- Fond construit si utilizarea terenurilor
- Spatii plantate, agrement, perdele de protectie;
- Probleme de mediu
- Zone cu valoare de patrimoniu
- Retele tehnico-edilitare – infrastructura de alimentare cu apa si canalizare
Factorii de mediu supusi analizei sunt: aer, apa sol/utilizarea terenurilor, biodiversitate,
populatie/sanatatea umana, modificari climatice, managementul deseurilor, conservarea resurselor
naturale, managementul riscurilor naturale, peisajul si mostenirea culturala, transport, turism,
constientizarea populatiei.
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“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

6.1. METODOLOGIA DE EVALUARE
Metodologia de evaluare se bazeaza pe cuantificarea folosita in evaluarile de mediu ale programelor
de dezvoltare comunitare; o descriere a acesteia poate fi consultata in lucrarea Manual privind ESM
pentru politica de coeziune 2007-2013, publicat in ianuarie 2006.
Metodologia realizeaza o apreciere asupra scalei si caracterului impactului. Aprecierea probabilitatii
impactului, frecventei, caracterului de reversibilitate/ireversibilitate, dimensiunea transfrontaliera,
amploarea impactului, etc. sunt realizate pe baza experientei si expertizei evaluatorului combinate
cu date de intrare certe. In acest mod In tabelul urmator sunt descrise elementele care
careacterizeaza impactul, precum si simbolurile folosite in cadrul evaluarii din capitolele urmatoare.
Caracteristici
Probabilitate
Scara

Frecventa/durata

Reversibilitate
Dimensiune transfrontaliera
Variabile

Simboluri
!!
!
-++
+
>>
>
IR
R
TR
?

Descriere
Foarte probabil
Probabil
Negativ la scara mare
Negativ
Pozitiv la scara mare
Pozitiv
Frecvent spre constant/ Pe termen lung sau
permanent
Ocazional / Pe termen scurt
Ireversibil
Reversibil
Impact transfrontalier posibil
Impactul posibil depinde in totalitate de
aranjamentele de implementare
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“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

6.2. EFECTE GENERATE ASUPRA MEDIULUI
6.2.1 Potentialele efecte generale ale implementarii PUG
Aspecte de
mediu

Aer

Domeniu de
evaluare
PUG

Efecte negative
Descriere
- poluarea atmosferei manifestata prin
emisii de gaze de esapament si
pulberi din manipularea materialelor
de constructie

Circulatieinfrastructura
drumuri;

- poluarea atmosferei manifestata prin
emisii de gaze de esapament si
pulberi din manipularea materialelor
de constructie pentru realizarea
lucrarilor de modernizare/
reamenajare retea de drumuri
- poluarea atmosferei manifestata prin
emisii de gaze de esapament si
pulberi din manipularea materialelor
de constructie ca urmare a refacerii
cladirilor vechi degradate

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu
Zone cu valoare
de patrimoniu

Evaluare
!!
>
R

!!
>
R

!!
>
R

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte negative
- poluarea atmosferei manifestata prin
emisii de gaze de esapament si
pulberi din manipularea materialelor
de constructie ca urmare a refacerii

!!
>
R

Efecte pozitive
Descriere
- reducerea nivelului de poluare prin
inlocuirea combustibilului utilizat pentru
incalzirea spatiilor si pentru gatit
- reducerea poluarii rezultate din trafic ca
urmare a modernizarii/reamenajarii retelei
de drumuri a localitatii
-intretinerea fenomenului de ionizare
negativa a atmosferei localitatii
- imbunatatirea calitatii aerului prin :
reducerea semnificativa a emisiilor din
trafic

Evaluare
!
+
>>
IR

!!
++
>>
IR

- reducerea cantitatilor de pulberi
antrenate in atmosfera ca urmare a
refacerii fondului construit, in special in
perioadele cu vant

!!
++
>>
IR

- imbunatatirea calitatii aerului prin
cresterea proceselor de fotosinteza a
plantelor
- efectele pozitive sunt pe termen lung la
nivel de localitate
- efectele pozitive sunt pe termen mediu si
lung la nivel de localitate

!; +
>>; IR
!!; ++
>>; IR
!!
++
>>
IR

219

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran
Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare

Retele tehnicoedilitare

PUG

Circulatieinfrastructura
drumuri;
Apa

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere
cladirilor vechi degradate

- poluarea atmosferei manifestata prin
emisii de gaze de esapament si
pulberi din manipularea materialelor
de constructie utilizate la executarea
lucrarilor
- poluarea apei de suprafata/
subterane poate interveni in conditiile
nerespectarii regulilor si cerintelor de
realizare a diferitelor lucrari ce au loc
in apropierea/in cursuri de apa;
- neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala
- poluarea apei de suprafata/
subterane poate interveni in conditiile
nerespectarii regulilor si cerintelor de
realizare a diferitelor lucrari ce au loc
in apropierea/in cursuri de apa;
- neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala
- poluarea apei de suprafata/
subterane poate interveni in conditiile
nerespectarii regulilor si cerintelor de
realizare a diferitelor lucrari ce au loc
in apropierea/in cursuri de apa;
- neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala

Evaluare

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere

Evaluare

!!
>
R

- efectele pozitive sunt pe termen lung la
nivel de localitate
- se reduc emisiile de noxe rezultate din
functionarea statiilor de epurare

!!
++
>>
IR

!
>
R

- Lucrarile/investitiile propuse prin PUG
duc la imbunatatirea calitatii apelor de
suprafata si a apei subterane;

!!
++
>>
IR

!
>
R

- prin reabilitarea si modernizarea
drumurilor de acces, amenajarea de
parcari, rigole si podete se va sistematiza
sistemul de scurgere al apelor pluviale cu
efecte de imbunatatire a calitatii apelor

!
+
>>
IR

!
>
R

- sistematizarea sistemului de scurgere al
apelor pluviale cu efecte de imbunatatire a
calitatii apelor

!
+
>>
IR
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Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare
Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu

Efecte negative
Descriere
Nu produce efecte negative

- poluarea apei de suprafata prin
neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala

!
>
R

Zone cu valoare
de patrimoniu

- poluarea apei de suprafata prin
neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala
- poluarea apei de suprafata/
subterane poate interveni in conditiile
nerespectarii regulilor si cerintelor de
realizare a diferitelor lucrari ce au loc
in apropierea/in cursuri de apa;
- neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala

!
>
R
!
>
R

- lucrarile de constructii/de
dezinvestire pot sa duca temporar la
poluarea solului cu carburanti, deseuri
de materiale de constructie, pulberi;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri;
- schimbarea folosintei terenurilor

!!
>
R/IR

Retele tehnicoedilitare

PUG

Sol/utilizarea
terenurilor

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Evaluare

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
Nu produce efecte pozitive

- efectele pozitive sunt pe termen lung la
nivel de localitate in ceea ce priveste
riscurile de inundatii pentru zonele
identificate im PUG;
- igienizarea traseelor turistice are un efect
pozitiv temporar fara o constientizare
continuta si/sau coercitiva populatiei
- sistematizarea scurgerii apelor pluviale
de pe cladirile reabilitate

- prin reabilitarea si extinderea sistemului
de canalizare a apelor uzate menajere se
reduce semnificativ potentialul de poluare
al apei raului Cerna; statia de epurare de
la Baile Herculane este principalul emisar,
dand in proportie de 80% din incarcarea
cu poluanti ai raului Cerna;
-se reduc evacuarile spontane de ape
uzate menajere neepurate
- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor
determina o valorificare eficienta a
terenurilor odata cu respectarea
reglementarilor urbanistice locale;
- stabilizarea terenurilor cu pericol de
alunecare;
- reglementarea urbanistica a tuturor
terenurilor ocupate si a propunerilor de
extindere a intravilanului

Evaluare

!
++
>>
R

!!
+
>>
IR
!!
++
>>
IR

!!
++
>>
IR
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Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare
Circulatieinfrastructura
drumuri;

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere
- ocuparea definitiva de suprafete de
teren determinate de lucrarile de
modernizare/extindere a infrastucturii
de drumuri, realizare parcari, rigole;
- poluarea accidentala a solului cu
carburanti, uleiuri, deseuri de
materiale de constructie
- neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala
- lucrarile de constructii/de
dezinvestire pot sa duca temporar la
poluarea solului cu carburanti, deseuri
de materiale de constructie, pulberi;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri
Nu produce efecte negative

Probleme de
mediu

Nu produce efecte negative

Zone cu valoare
de patrimoniu

- lucrarile de constructii/de
dezinvestire pot sa duca temporar la
poluarea solului cu carburanti, deseuri
de materiale de constructie, pulberi;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri
- lucrarile de constructii/de

Retele tehnico-

Evaluare
!!
->>
IR

!!
>
R/IR

!!
>
R/IR

!!

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- sistemetizarea terenurilor ocupate de
reteaua rutiera

Evaluare
!!
+
>>
IR

- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor
determina o valorificare eficienta a
terenurilor odata cu respectarea
reglementarilor urbanistice locale;
- stabilizarea terenurilor cu pericol de
alunecare

!!
++
>>
IR

- vor creste suprafetele de terenuri
plantate cu specii autohtone, valoroase:
tei, pinul negru, castan etc

!!
++
>>
IR
!
++
>
R

- imbunatatirea calitatii solului prin
ecologizarea zonelor si a traseelor turistice
identificate cu deseuri menajere;
- creste stabilitatea terenurilor cu risc de
alunecare
- valorificarea eficienta a terenurilor
- reducerea poluarii zonei urbane

!!
++
>>
IR

Nu produce efecte pozitive
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Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare
edilitare

PUG

Biodiversitate

Circulatieinfrastructura
drumuri;

Fond construit si
utilizarea

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere
dezinvestire pot sa duca temporar la
poluarea solului cu carburanti, deseuri
de materiale de constructie, pulberi;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri
aferente retelelor edilitare
- reducerea/ocuparea de terenuri in
zona de dezvoltare durabila a Parcului
National Domogled-Valea Cernei;
- reducerea de suprafete de teren
arabil;
- schimbarea folosintei terenurilor
- degradarea temporara a
suprafetelor de teren in urma
lucrarilor de constructie pe parcela;

- ocuparea definitiva de suprafete de
teren determinate de lucrarile de
modernizare/extindere a infrastucturii
de drumuri, realizare parcari, rigole;
- poluarea accidentala a vegetatiei cu
carburanti, uleiuri, deseuri de
materiale de constructie
- neaplicarea masurilor de prevenire si
actionare in caz de poluare
accidentala
- lucrarile de constructii/de
dezinvestire pot sa duca temporar la

Evaluare
>
R/IR

!
>
R/IR

!
->>
IR

!
-

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere

- reglementarea tuturor zonelor
identificate la realizarea PUG in raport cu
Planul de Management al Parcului National
Domogled-Valea Cernei;
- neschimbarea folosintei actuale a
terenurilor proprietate din cuprinsul
parcului;
- valorificarea potentialului turistic al
intravilanului propus pentru extindere in
consens cu planul de management al
PNDVC;
- obligatia solicitarii avizului PNDVC pentru
activitatile desfasurate in parc;
- ajuta/sprijina la implementarea masurilor
de managenet a PNDVC
- sistemetizarea terenurilor ocupate de
reteaua rutiera rutiera;
- reducerea poluarii generale a florei prin
scaderea depunerilor de pulberi antrenate
de trafic

- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor
determina o valorificare eficienta a

Evaluare

!!
++
>>
IR

!!
+
>
?

!!
++
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Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare
terenurilor

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;

Efecte negative
Descriere
poluarea vegetatiei cu carburanti,
deseuri de materiale de constructie,
pulberi;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri
Nu produce efecte negative

Probleme de
mediu

Nu produce efecte negative

Zone cu valoare
de patrimoniu

- ingreunare proces fotosinteza flora
din jurul lucrarilor de constructii/de
dezinvestire; pulberi depuse pe
vegetatie
- deseuri de materiale de constructie,
pulberi;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri
- pulberi de la lucrarile de constructii;
- ocupari temporare de terenuri cu
organizarea de santier;
-ocupari definitive de terenuri
aferente retelelor edilitare
- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire

Retele tehnicoedilitare

PUG
Populatie/
sanatatea
umana,

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Evaluare
>
R/IR

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
terenurilor odata cu respectarea
reglementarilor urbanistice locale;
- stabilizarea terenurilor cu pericol de
alunecare

- vor creste suprafetele de terenuri de
specii autohtone, valoroase: tei, pinul
negru, castan etc

!
>
R/IR

- imbunatatirea calitatii solului prin
ecologizarea zonelor si a traseelor turistice
identificate cu deseuri menajere;
- creste stabilitatea terenurilor cu risc de
alunecare
- valorificarea eficienta a terenurilor
- reducerea poluarii zonei urbane

Evaluare
>>
IR

!!
++
>>
IR
!
++
>
R
!!
++
>>
IR

!!
>
R/IR

Reducerea poluarii florei si faunei acvatice
prin reducerea incarcarii cu poluanti a
receptorilor naturali

!!
++
>>
IR

!
>
R

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
- constientizarea publicului asupra
problemelor generale/specifice ale
localitatii;
- imbunatatirea comportamentului civic si

!!
++
>>
IR

224

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran
Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare

Circulatieinfrastructura
drumuri;
Fond construit si
utilizarea
terenurilor
Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu
Zone cu valoare
de patrimoniu
Retele tehnicoedilitare
PUG
Modificari
climatice
Circulatieinfrastructura
drumuri;
Fond construit si
utilizarea
terenurilor

RAPORT de MEDIU

Beneficiar

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere

- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire
- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire
Nu produce efecte negative

Evaluare

!
>; R
!
>; R

Efecte pozitive
Descriere
schimbarea mentalitatii in raport cu mediul
inconjurator;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor privind
protectia mediului si sanatatea umana;
- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
- cresterea numarului de turisti
- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
- cresterea numarului de turisti
- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
- cresterea numarului de turisti

Nu produce efecte negative
- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire
- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire
Impactul posibil depinde de
aranjamentele de implementare

Primaria Orasului
Baile Herculane

!
>; R
!
>; R
?

-

imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
cresterea numarului de turisti
imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
cresterea numarului de turisti

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
- cresterea numarului de turisti
- implementarea propunerilor de
dezvoltare pot determina o reducere a
emisiilor de gaze cu efect de sera

Nu produce efecte negative

- potential efect de reducere a emisiilor de
gaze cu sera

Nu produce efecte negative

- potential efect de reducere a emisiilor de
gaze cu sera

Evaluare

!; ++
>>
IR
!; ++
>>
IR
!; +; >;
IR
!; +; >;
IR/R
!; ++
>>
IR
!; ++;
>>;
IR
!
+
>>
IR
!; ++
>>
?
!; +
>>
?
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Aspecte de
mediu

Domeniu de
evaluare
Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu
Zone cu valoare
de patrimoniu
Retele tehnicoedilitare
PUG

Managementul
deseurilor

Circulatieinfrastructura
drumuri;
Fond construit si
utilizarea
terenurilor

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere
Nu produce efecte negative

Evaluare

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte pozitive

Per general proiectul nu produce
efecte negative in raport cu
managementul deseurilor la nivel de
localitate; se estimeaza o crestere a
deseurilor din constructii si demolari
ce necesita valorificare conform
legislatiei in vigoare si care la
momentul actual nu au trasabilitatea
definita
Nu produce efecte negative

!
>
?

- cresterea cantitatilor de deseuri din
constructii si demolari

!; >; R;?

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu

Nu produce efecte negative

Zone cu valoare
de patrimoniu

- cresterea cantitatilor de deseuri din
constructii si demolari

Nu produce efecte negative

!; >; R;?

Evaluare

- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si
a mediului deopotriva
- imbunatatirea comportamentului civic si
schimbarea mentalitatii in raport cu mediul
inconjurator;
- management corespunzator al deseurilor
municipale la nivel de localitate

!!
++
>>
IR;?

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor
stradale

!; ++;
>>;
?
!; +
>>
IR
?

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor
stradale, din spatii publice, locuinte;
parcuri;
-igienizarea terenurilor identificate cu
deseuri municipale
- gestionarea corespunzatoare a deseurilor
stradale, din spatii publice
- monitorizarea factorilor de mediu la
depozitul de deseuri neconform inchis

!; +
>>; IR
?
!; +; >;
?

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor
stradale, zone turistice si de agrement

!; +
>>; IR;?
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Aspecte de
mediu

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Domeniu de
evaluare
Retele tehnicoedilitare

Efecte negative
Descriere
Nu produce efecte negative

PUG

Impactul posibil depinde de
aranjamentele de implementare

Circulatieinfrastructura
drumuri;
Fond construit si
utilizarea
terenurilor
Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu
Zone cu valoare
de patrimoniu
Retele tehnicoedilitare

Nu produce efecte negative

Conservarea
resurselor
naturale

Evaluare

?

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- gestionarea corespunzatoare a
namolurilor rezultate de la statia de
epurare;
- reducerea cantitatii deseurilor
biodegradabile de la depozitare;
-cresterea procentelor de valorificare si
reciclare a desewurilor municipale;
- PUG introduce cerintele Planului de
Management al Parcului National
Domogled-Valea Cernei in ceea ce priveste
conservarea resurselor naturale
- implementarea Managementului Integrat
al Deseurilor la nivelul judetului CarasSeverin si implicit la nivel de localitate
determina o crestere procentelor de
valorificare/reciclare a deseurilor
municipale;
-reducerea cantitatilor de deseuri eliminate
prin depozitare definitiva;
Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

- utilizarea de energie regenerabila: celule
fotovoltaice

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte negative

- cresterea numarului de plantate, specii
autohtone valoroase: tei, pinul negru,
castan etc
Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte pozitive

Evaluare
!; ++;
>>;
?
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Managementul
riscurilor
naturale

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Domeniu de
evaluare
PUG

Efecte negative
Descriere
Nu produce efecte negative

Circulatieinfrastructura
drumuri;

Nu produce efecte negative

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

Nu produce efecte negative

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;

Nu produce efecte negative

Probleme de
mediu

Nu produce efecte negative

Zone cu valoare
de patrimoniu

Nu produce efecte negative

Evaluare

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- identifica potentialele zone cu riscuri
naturale din localitate;
- reglementeaza urbanistic aceste zone de
risc natural;
-impune restrictii privind dezvoltarea
urbanistica;
-stabileste masuri de prevenire si actiune
in cazul producerii riscurilor naturale
- reglementarea urbanistica a tuturor
terenurilor ocupate si a propunerilor de
extindere a intravilanului
- prin realizarea lucrarilor la structura de
drumuri se efectueaza in zonele de risc si
stabilitatea versantilor, respectiv curgerea
apelor
- lucrarile/investitiile propuse prin PUG vor
determina o valorificare eficienta a
terenurilor odata cu respectarea
reglementarilor urbanistice locale;
- stabilizarea terenurilor cu pericol de
alunecare
- plantarea arborilor duc la cresterea
stabilitatii terenurilor

- Decolmatarea albiilor si protejarea
malurilor in cazul respectivelor cursuri de
apa, dar si a altor torenti de versant de pe
teritoriul localitatii determina cresterea
stabilitatii terenurilor cu risc de alunecare
- prin inventarierea/reabilitarea cladirilor se
vor identifica si stabiliza terenurile cu
cladiri din zone cu riscuri naturale

Evaluare
!!
++
>>
IR; ?

!!
+
>>
IR; ?
!!
++
>>
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!
+
>>
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>
R
!
++
>>
?
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Aspecte de
mediu

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Domeniu de
evaluare
Retele tehnicoedilitare

Efecte negative
Descriere
Nu produce efecte negative

PUG

- peisajul este temporar afectat de
realizarea lucrarilor de
investitii/dezinvestiri propuse in
scopul dezvoltarii durabile a localitatii

!
>
R
?

Circulatieinfrastructura
drumuri;

- peisajul este temporar afectat de
realizarea lucrarilor de
modernizare/extindere a retelei de
drumuri

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

- peisajul este temporar afectat de
realizarea lucrarilor de
investitii/dezinvestiri propuse in
scopul valorificarii fondului construit si
a utilizarii tereurilor

!
>
R
?
!
>
R
?

Evaluare

Peisajul si
mostenirea
culturala

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- sistematizarea canalizarii din localitate va
induce o stabilitate a terenurilor
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii si punerea in valoare a
patrimoniului cultural;
- implementarea Planului de management
al Parcului National Valea Cernei –
Domogled;
- imbunatatirea peisajului in conformitate
cu cerintele culturale, arhitecturale
specifice zonei
- neschimbarea folosintei actuale a
terenurilor proprietate din cuprinsul
rezervatiei;
- intretinerea fenomenului de ionizare
negativa a atmosferei;
- infiintarea de perdele vegetate de
protectie in jurul statiei de epurare si a
statiei de transfer;
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii ;
- imbunatatirea peisajului in conformitate
cu cerintele culturale, arhitecturale
specifice zonei
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii si punerea in valoare a
patrimoniului cultural;
- implementarea Planului de management
al Parcului National Valea Cernei –
Domogled;
- imbunatatirea peisajului in conformitate
cu cerintele culturale, arhitecturale
specifice zonei

Evaluare
!; +
>
?
!!
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>>
IR
?
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>>
IR
?
!!
++
>>
IR
?
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Aspecte de
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Domeniu de
evaluare

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere

Evaluare

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu

Nu produce efecte negative

Zone cu valoare
de patrimoniu

- peisajul este temporar afectat de
realizarea lucrarilor de
investitii/dezinvestiri propuse in
scopul punerii in valoare a
patrimoniului local

!
>
R
?

Retele tehnicoedilitare

- peisajul este temporar afectat de
realizarea lucrarilor de
investitii/dezinvestiri propuse in
scopul dezvoltarii durabile a localitatii

!; >; R
?

Nu produce efecte negative

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- neschimbarea folosintei actuale a
terenurilor proprietate din cuprinsul
rezervatiei;
- cresterea potentialului turistic al
localitatii;
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii;
- imbunatatirea peisajului local:
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii;
- implementarea Planului de management
al Parcului National Valea Cernei –
Domogled;
- imbunatatirea peisajului localitatii;
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii si punerea in valoare a
patrimoniului cultural;
- implementarea Planului de management
al Parcului National Valea Cernei –
Domogled;
- imbunatatirea peisajului in conformitate
cu cerintele culturale, arhitecturale
specifice zonei
- neschimbarea folosintei actuale a
terenurilor proprietate din cuprinsul
rezervatiei;
- intretinerea fenomenului de ionizare
negativa a atmosferei
- imbunatatirea peisajului general al
localitatii

Evaluare

!; +
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Transport

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Domeniu de
evaluare
PUG

Efecte negative
Descriere
Nu produce efecte negative

Circulatieinfrastructura
drumuri;

Nu produce efecte negative

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

- restrictionarea/interzicerea
circulatiei/parcarii autovehiculelor in
anumite zone

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte pozitive

Nu produce efecte negative

Zone cu valoare
de patrimoniu

- restrictionarea/interzicerea
circulatiei/parcarii autovehiculelor in
anumite zone

- mentinerea starii de curatenie a zonelor
circulate;
- siguranta circulatiei pe drumurile
localitatii
- reducerea cantitatilor de poluanti emisi in
zone locuite, cu valoare de patrimoniu

Retele tehnicoedilitare

Nu produce efecte negative

Evaluare

!!
>>
?

!!
>>
?

Efecte pozitive
Descriere
- reducerea poluarii rezultate din trafic ca
urmare a modernizarii/reamenajarii retelei
de drumuri a localitatii/ parcari, sisteme de
preluare a apelor pluviale de pe carosabil;
- reducerea nivelului gazelor cu efect de
sera;
-sistematizarea
circulatiei
in
scopul
fuidizarii traficului din localitate;
- siguranta circulatiei si reducerea
numarului de accidente rutiere
- imbunatatirea circulatiei in localitate si pe
drumurile de legatura cu alte localitati

- reducerea cantitatilor de poluanti emisi in
zone locuite, cu valoare de patrimoniu, cu
valoare peisagistica sau in zone protejate

Evaluare
!!
++
>>
IR

!!
++
>>
IR
!!
++
>>
IR/?
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Nu produce efecte pozitive
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Aspecte de
mediu

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Domeniu de
evaluare
PUG

Efecte negative
Descriere
- disconfort temporar pe parcursul
desfasurarii lucrarilor de
constructie/dezinvestire propuse prin
PUG si limitarea accesului la
obiectivele turistice;
- respectarea normelor de conduita
privind turismul ecologic/interdictii;

Circulatieinfrastructura
drumuri;

- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire

!
>; R

Fond construit si
utilizarea
terenurilor

- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de
constructie/dezinvestire;
-restrictionarea accesului auto;
Nu produce efecte negative

!
>; R

Evaluare
!!
>/>>
R/IR

Turism

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu
Zone cu valoare
de patrimoniu

Nu produce efecte negative

- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor de

!
-

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- dezvoltarea sistematizata a turismului in
raport cu cerintele arhitecturale specifice
zonei si restrictiile impuse prin Planul de
Management al Parcului National
Domogled-Valea Cernei;
- promovarea turismului durabil;
- cresterea serviciilor turistice;
- cresterea atractivitatii localitatii din punct
de vedere al turismului, inclusiv de
tratament balneo-climateric;
- impunerea unui comportament prietenos
fata de natura si valorile sale;
- restrictionarea activitatilor turistice in
scopul protejarii habitatelor si speciilor de
plante si animale salbatice protejate;
- imbunatatirea si schimbarea mentalitatii
turistilor fata de mediul inconjurator;
- asigurarea zonelor de protectie sanitara;
- imbunatatirea retelei de drumuri
locale/parcari si de acces inspre si dinspre
localitate

Evaluare
!!
++
>>
IR

!!; ++
>>
IR

- cresterea atractivitatii localitatii din punct
de vedere al turismului, inclusiv de
tratament balneo-climateric;
- cresterea numarului de turisti
- dotarea corespunzatoare a zonelor
turistice pentru agrement functie de
specific
- imbunatatirea peisajului;
- siguranta pe traseele turistice;

!; ++
>>
IR
!; ++
>>
IR
!; +; >;
IR/R

- informarea turistica prin semnalizari,
panouri, etc

!!; ++
>>
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Domeniu de
evaluare

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Efecte negative
Descriere
constructie/dezinvestire

Retele tehnicoedilitare
PUG

- disconfort temporar determinat de
realizarea lucrarilor tehnico-edilitare
Nu produce efecte negative

Circulatieinfrastructura
drumuri;
Fond construit si
utilizarea
terenurilor

Nu produce efecte negative

Spatii plantate,
agrement, perdele
de protectie;
Probleme de
mediu
Zone cu valoare
de patrimoniu

Nu produce efecte negative

Retele tehnicoedilitare

Nu produce efecte negative

Constientizare
a populatiei

Nu produce efecte negative

Nu produce efecte negative
Nu produce efecte negative

Evaluare
>; R

!; >; R

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Efecte pozitive
Descriere
- imbunatatirea calitatii serviciilor turistice
- cresterea atractivitatii localitatii din punct
de vedere al turismului, inclusiv de
tratament balneo-climateric;
- promovarea turismului durabil
- imbunatatirea servicilor turistice;
- asigurarea zonelor de protectie sanitara;
- intensificarea campaniilor de
constientizare a populatiei privind
respectul fata de mediu, valorile locale de
patrimoniu;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;
intensificarea campaniilor de constientizare
a populatiei privind respectul fata de
mediu, valorile locale de patrimoniu;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;
- intensificarea campaniilor de informare a
populatiei privind valorile de patrimoniu
locale
- cresterea gradului de implicare a
publicului in luarea deciziilor;

Evaluare
IR
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Baile Herculane

6.2.2 Potentialele efecte ale implementarii trupurilor izolate
Trupurile izolate ale localitatii Baile Herculane sunt:
* UTR 18 – unitate turistica pe valea Cernei (trup 2)
* UTR 19 – camping “7 izvoare” (trup 4)
* UTR 20 – strand termal si camping (trup 5)
* UTR 21 – baraj si centrala electrica (trup 6)
* UTR 22 – lotizare pe mal lac acumulare (trup 10)
* UTR 23 – lotizare si camping la km 14 pe DN 67D (trup 7)
* UTR 24 – popas turistic (trup 9)
* UTR 25 – lotizare pe mal lac Herculane (trup 8)
* UTR 26 - lotizare pe mal lac Herculane (trup 11)
* UTR 27 – lotizare pe DN67D (trup 12)
* UTR 28 - lotizare pe DN67D (trup 13)

Pe drumul national DN 67D, Baile Herculane – Baia de Arama, sunt dezvoltate trupuri izolate
existente si se propun alte trupuri noi.
Cum se poate vedrea in tabelul de mai sus pentru toate trupurile izolate s-au stabilit functiuni si
destinatia acestora. Zonele functionale au fost determinate in functie de activitatile dominante
aferente suprafetelor respective de teren.
Prin reglementarile aduse de PUG creste zona de locuinte cu dotari complementare, incluzand
structurile turistice deja construite raspandite in teritoriu, prin amenajarile propuse pe Valea
Cernei.
Trup 2 – 0.85 ha, are ca subzone functionale case de vacanta și dotări, activități care nu prezinta
efecte potentiale negative asupra mediului. Se vor ocupa definitiv suprafete de teren, iar in
perioada de realizare a constuctiilor se vor genera emisii specifice acestei activitati, in special
poluarea aerului cu pulberi si zgomot. Impactul este de scurta durata, reversibil, pe perioada
desfasurarii lucrarilor.
Trup 4 – 3.82 ha, are ca subzone functionale: dotari, retea stardala, agrement, sport si zone
impadurite. Zona impadurita reprezinta 0.48 ha.
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Zona corespunde camping „7 izvoare” si este o zona existenta (1,33 ha) care se mareste cu 2.49
ha.
Trup 5 – 4.82 ha, are ca subzone functionale retea stradala, agrement si sport. Suprafata existentă
(2,13 ha) se mareste cu 2.69.
Ambele trupuri 4 si 5 se gasesc in zona de dezvoltare durabila a PNDVC si reprezinta terenuri libere
sau ocupate in mod neregulat.
Impactul determinat de propunerile de dezvoltare pentru aceste zone este specific realizarii de
constuctii si efecte asupra calitatii aerului si zgomot. Impactul este negativ, temporar, reversibil pe
perioada desfasurarii lucrarilor.
In perioada de functionare a facilitatilor turistice nu se preconizeaza impact asupra mediului.
Trup 6 – 9.8 ha , are ca subzone dotari, mica industrie, cai de comunicatie, agrement sport, ape si
albia minora. Aceasta zona corespunde barajului si centralei electrice, existente la elaborarea PUG.
Suprafata trupului 6 nu se modifica, nu sunt propuneri de dezvoltare urbanistica.
Nu se identifica impact asupra mediului.
Trup 7- 5.60 ha, are ca subzone dotari, case de vacanta, retea stradala, agrement si sport.
Suprafata (initial 2,20 ha) este marita cu 3.40 ha. Aceasta zona corespunde campingului de la km
14 pe DN 67D, pe restul suprafetei se propune lotizare.
Se vor ocupa definitiv suprafete de teren, iar in perioada de realizare a consrtuctiilor se vor genera
emisii specifice acestei activitati, in special poluarea aerului cu pulberi si zgomot. Impactul este de
scurta durata, reversibil, pe perioada desfasurarii lucrarilor.
Trupuri noi:
Trup 8 – 5.35 ha, are ca subzone case de vacanta, retea stradala, agrement si sport. Este zona
nou propusa
Trup 9 – 0.33 ha si trup 12 – 1.45 ha , au ca subzone case de vacanta.
Trup 10 – 5.86 ha, are ca subzone case de vacanta si retea stradala. Suprafata initiala (4,40 ha)
este marita cu 1,46 ha.
Trup 11 – 1.32 ha, trup 12 – 1,45 ha, trup 13 – 0.94 ha are ca subzone case de vacanta si retea
stradala.
Pentru aceste suprafete se propune lotizarea in vederea construirii de case de vacata. Actvitatile
desfasurate nu sunt cu impact asupra mediului, in general.
Se vor ocupa definitiv suprafete de teren, iar in perioada de realizare a constuctiilor se vor genera
emisii specifice acestei activitati, in special poluarea aerului cu pulberi si zgomot. Impactul este de
scurta durata, reversibil, pe perioada desfasurarii lucrarilor.

Problemele de protecţie a mediului sunt complexe şi vizează toate sectoarele de activitate:
economice, sociale şi politice. Rezolvarea acestor probleme reclamă participarea tuturor celor
implicaţi în luarea deciziilor de mediu: autorităţi locale, instituţii publice, agenţi economici, dar şi a
celor care sunt interesaţi în ocrotirea mediului: în primul rând populaţia şi reprezentanţii ei aleşi în
diverse organisme, organizaţii neguvernamentale, etc.
Dezvoltarea socio-economică constituie factorul cu cel mai puternic impact asupra mediului natural
fiind responsabil pentru poluarea aerului în zonele urbane şi limitrofe, a solului, precum şi a apelor
de suprafaţă şi a celor freatice.
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Managementul necorespunzaor al deseurilor municipale afectează în mod negativ mediul
înconjurător, având ca efect poluarea acestuia din cauza lipsei sau stării precare a infrastructurii .
Efectele implementarii PUG asupra factorilor de mediu pot sa apara atat pe perioada de executie a
lucrarilor, cat si in timpul exploatarii investitiilor.
Prima faza va exercita efecte negative asupra aerului in special prin emisii de pulberi, gaze de
esapament, vibratii si zgomot. Realizarea/dezinvestirea constructiilor va insemna aparitia si
dezvoltarea de santiere care vor functiona practic pe toata durata existentei lucrarilor proiectate. Ca
in orice santier, activitatile principale vor fi efecuate cu echipamente/utilaje diverse, de la mici
dimensiuni pana la excavatoare, buldozere, screpere, camioane etc. Toate aceste utilaje vor genera
gaze de esapament continand poluanti pentru calitatea aerului –CO2, SO2, COV-uri, suspensii de
funingine iar prin circulatia lor pe drumuri de santier vor ridica in aer pulberi sedimentabile – praf
(forme de impact direct temporar). Acesti poluanti pot influenta negativ plantele din zona prin
depunere pe frunze, reducerea luminozitatii si a radiatiei solare, ceea ce va determina scaderea
proceselor de fotosinteza (impact indirect temporar). Desi probabil de intensitate semnificativa pe
amplasament si in imediata sa vecinatate, aceste efecte sunt limitate in spatiu datorita localizarii
clare a activitatilor – pe de o parte – si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu
departe de locul generarii.
Emisiile provenite din activitatile specifice de constructie au urmatoarele caracteristici comune:
- sunt emisii la nivelul solului, nedirijate
- au impact preponderent local (nu afecteaza localitatile limitrofe amplasamentelor)
- sunt temporare (dureaza pana la terminarea lucrarilor).
Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor datorita
expunerii mai indelungate.
Populatia existenta din zona locuita este expusa perioade limitate de timp, efectele avand caracter
de disconfort.
In perioada de constructie/dezinvestire propriu-zisa activitatile de decopertare a solului si/sau
schimbarea destinatiei terenului vor constitui sursa principala de afectare a calitatii solului.
De asemenea, pot aparea evenimente de poluare accidentala, cum ar fi scurgerile accidentale de
combustibili si uleiuri pe sol de la utilajele si mijloacele auto angrenate in activitatile specifice de
constructie.
Sursele accidentale de poluare pot apare ca urmare a avariilor de mica sau mare amploare, cu
deversari de lichide pe sol (scurgeri datorate neetanseitatilor, deversari din mijloace de transport
auto). Astfel, ca urmare a lucrarilor preconizate a se executa conform planificarii durabile, in cazuri
accidentale poate avea loc poluarea solului cu produse petroliere.
Pentru perioada de exploatare a propunerilor de dezvoltarea durabila a localitatii, efectele principale
pe termen mediu si lung vor fi estimate si incadrate in limitele impuse conform normativelor in
vigoare, pentru fiecare factor de mediu.
Investitiile propuse a fi realizate prin PUG sunt cu impact potential asupra mediului, în întelesul dat
de Ordinul 863/2002. Acestea trebuie sa fie însotite de studii de evaluare a impactului asupra
mediului. Evaluarile de impact se vor întocmi în conformitate cu cerintele legislatiei nationale în
vigoare si vor putea permite identificarea:
•
Efectelor potentiale asupra mediului în aria de proiect;
•
Celor mai bune tehnici si solutii disponibile pentru activitatile propuse;
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Setului de masuri necesar prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative asupra
mediului generat de investitie;
•
Setului de masuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a realizarii investitiei.
La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din
punct de vedere al protectiei mediului (acolo unde este necesar, în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu), în cadrul
careia exista de asemenea posibilitatea suplimentara a identificarii eventualelor aspecte de impact
si a conformarii cu prevederile legislatiei de mediu.
•

Analizând planul din perspectiva situatiei existente, nereglementate, in raport cu obiectivele
strategice de dezvoltare durabila actuale si viitoare, sunt evidente efectele pozitive ale PUG-ului pe
termen mediu si lung.

6.3 RELATIILE DINTRE ACESTI FACTORI
In ceea ce priveste sanatatea populatiei nu se prognozeaza efecte secundare directe. Dezvoltarea
in teritoriu a echiparii edilitare are scopul imbunatatirii conditiilor de viata a populatiei pe termen
mediu si lung. Reabilitarea retelelor de canalizare si realizarea noii statii de epurare cu asigurarea
epurarii apelor uzate din punct de vedere cantitativ si calitativ se va realiza in concordanta cu
alimentarea cu apa in vederea deservirii intregii aglomerari Baile Herculane, respectiv noilor zone
rezidentiale. Statia de epurare in uz se afla in lunca Cernei, la confluenta cu Belareca si a fost data
in folosinta odata cu marile complexe hoteliere din zona Vicol.
In cazul descarcarii de ape uzate neepurate, datorita unor eventuale defectiuni la statia de epurare,
efectele directe asupra apei si cele indirecte asupra solului depind de marimea debitului natural in
emisar in timpul poluarii accidentale si de durata perioadei de timp in care se produce descarcarea
apelor uzate. PUZ prevede imbunatatirea si dezvoltarea sistemului de epurare a apelor uzate la
nivel de localitate, reducand riscul descarcarii de ape uzate neepurate si, in mod similar, nu vor
apare efectele necorespunzatoare.
Intre factorii de mediu ape subterane, sol si subsol exista o relatie stransa, afectarea unuia se face
indirect prin intermediul celuilalt si invers. Prin specificul activitatilor propuse prin proiect se
prognozeaza ca nu va fi afectata semnificativ geologia subsolului. Se vor institui zonele de protectie
sanitara in jurul surselor de alimentare cu apa si a obiectivelor care intra sub incidenta prevederilor
Ordinului Ministrului Sanatatii 119/2014.
Depozitul de deseuri menajere existent la nivelul localitatii in suprafata de 1.5 ha a sistat activitatea
de depozitare in 2009, iar lucrarile de inchidere s-au finalizat in anul 2016. Lucrarile de inchidere sau realizat conform precederilor legale privind depozitarea deseurilor. In urmatorii 30 de ani se va
efectua monitorizarea depozitului pentru factorul de mediu apa/apa subterana sol si stabilitatea
depozitului. Statia de transfer existenta trebuie adaptata la cerintele privind managementul integrat
al deseurilor la nivel de judet. Functionalitatea optima a proiectului SMID la nivel de localitate va
duce la indeplinirea tintelor si obiectivelor stabilite in legislatia specifica. Efectele ce decurg din
aceasta se reflecta in imbunatatirea/ameliorarea calitatii mai multor factori de mediu, pe termen
mediu si lung: ape/ape subterane, sol/utilizarea terenurilor, turism, populatie, valorile de
patrimoniu, etc.
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Implementarea planului, prin raportarea la nivel de localitate, va avea efecte semnificative directe,
pozitive, asupra tuturor factorilor de mediu, si în consecinta, este de asteptat ca relatiile dintre
acestia sa aiba efecte secundare de asemenea pozitive, fie concomitent, fie consecutiv celor
prognozate. De asemenea, implementarea planului va permite atingerea obiectivelor privind
dezvoltarea durabila.
Pentru PUG-ul evaluat, exista efecte negative identificate dar care nu se asociaza in efecte negative
cumulative. În schimb, influentele pozitive, care privesc practic întreg spectrul de mediu, vor avea,
fiecare în parte efecte cumulative pozitive pe termen lung.
La nivelul localitatii Baile Herculane, implementarea planului va avea efecte semnificative directe,
exclusiv pozitive, asupra tuturor factorilor de mediu, si în consecinta, este de asteptat ca
interferenta efectelor sa aiba consecinte de asemenea pozitive, atât concomitent, cât si prin
acumulare în timp.
Efectele pe termen scurt se refera la impactul vizual, disconfortul creat de zgomot/ vibratii, emisii
de noxe, pulberi, trafic greu ca urmare a realizarii de diferite constructii/dezinvestiri in cadrul
localitatii.
Efectele pe termen lung se raporteaza la perioada de functionare a investitiilor. Punerea in
functiune a diferitelor obiective investitionale se va realiza numai dupa obtinerea tutuor
autorizatiilor de functionare si implicit a autorizatiei de mediu, care va stabili individual limitele de
emisie in mediu a poluantilor specifici activitatii.
Scoaterea din folosinta agricola a terenurilor nou intrate in intravilan pentru realizarea diverselor
constructii care sa deserveasca activitatea turistica din statiune este un proces definitiv. Aceste
suprafete nu perturba la nivel de localitate echilibrul dintre intravilan si extravilan. Totodata
trupurile care se extind, sau cele nou intrate in intravilan si care fac parte din zona de dezvoltare
durabila a Parcului Natural Domogled-Valea Cernei sunt suprafete restrictionate conform planului
de management al PNDVC si de care s-a tinut cont in elaborarea Regulamentului Local de
Urbanism.
Scoaterea din folosinta actuala a terenurilor se va face treptat, astfel ca impactul generat va avea o
amploare moderata, localizata la suprafete de dimensiuni reduse.
Sistematizarea traficului in localitate si propunerile de modernizare a retelei de transport vor induce
beneficii asupra calitatii aerului, a scaderii nivelului de zgomot in zonele locuite. De asemenea,
vibratiille generate de trafic, se vor reduce prin interdictii de acces autovehicule in zone protejate,
cu obiective culturale si de patrimoniu. Se opune un accent deosebit pe amenajarea/realizarea
parcarilor pe teritoriul intregii localitati, cu precadere in zonele de campare si belvedere.
Amenajarea spatiilor publice si a zonelor verzi, amenajarea si semnalizarea traseelor turistice,
crearea de perdele de protectie in jurul activitatilor poluatoare reprezinta de asemenea obiective
care duc la efecte pozitive pe termen lung.
Dezvoltarea turismului se doreste a se gandi in conditii ecologice, cu respect fata de natura si fata
de oameni in general. Prin RLU sunt cerinte clare de dezvoltare. De exemplu pentru zona de
locuinte individuale si pensiuni pe parcelar de tip urban, utilizatarile si interventiile admise cu
conditionari sunt:
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se admite dezvoltarea de functiuni turistice cu conditia asigurarii necesarului de locuri de
parcare, a accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati loco-motorii si a accesului mijloacelor
de interventie.
- prin functiuni turistice admise in zona de locuinte se inteleg: hosteluri sau hosteluri
pentru tineret, pensiuni turistice cu capacitate de maxim 30 de locuri.
- este interzisa autorizarea sau reautorizarea de functiuni turistice de cazare pe loturi cu
suprafete mai mici de 1000m2
- etc.
Efectele majore prognozabile ca urmare a implementarii planului „Reactualizarea Planului Urbanistic
General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” vor fi exclusiv pozitive
ca urmare a zonificarii functionale a localitatii Baile Herculane, precum si a perimetrelor insulare
delimitate ca trupuri ale localitatii Baile Herculane.
Având în vedere faptul ca prin implementarea planului emisiile de poluanti se vor reduce, este de
asteptat ca efectele asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii umane sa fie pozitive.
-

In consecinta implementarea “Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local
de Urbanism al localitatii Baile Herculane”, prin efectele pozitive pe care le determina la nivelul
localitatii Baile Herculane, contribuie la cresterea calitatii vietii, la protejarea mediului şi la atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabila.

VII. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV ASUPRA SANATATII ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERA
Judetul Caras Severin se invecineaza la Sud si Nord-Vest cu Republica Iugoslava. Localitatea Baile
Herculane, pentru care este evaluat planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane”, este situata în zona sudul judetului
Caras – Severin, la 116 km de Resita si la 25 de km de frontiera cu Serbia.
Prin implementarea planului, a propunerilor de dezvoltare prevazute, este putin probabil sa
intervina efecte semnificative asupra mediului în context transfrontiera.

VIII. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT
ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PUG
Planul urbanistic general al Baile Herculane impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism cuprinde
norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri, atat in
intravilan cat si in extravilan, in limitele unitatii administrativ-teritoriale Baile Herculane. Se
excepteaza constructiile si amenajarile cu caracter militar si special, care se autorizeaza si se
executa in conditiile stabilite de lege.
Activitatea de construire in cadrul orasului Baile Herculane, se va desfasura:
• pe terenuri libere;
• prin restructurarea fondului existent degradat fizic sau moral;
• prin renovarea fondului construit existent;
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• prin schimbarea de destinatie .
Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii
conctructiilor conform zonificarii si utilizarii teritoriului administrativ.
Certificatele de Urbanism eliberate vor contine prevederile RLU si vor urmari implementarea
acestora in proiectele de investitii propuse.
Pana la data elaborarii prezentului raport de mediu, se mentioneaza ca au fost emise avize
favorabile pentru planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de
Urbanism al localitatii Baile Herculane”, de la urmatoarele institutii: Directia de Sanatate Publica
Caras-Severin, Enel Distributie Banat, AQUACARAS SA, ANIF, Transelectrica – ST Timisoara,
Inspectoratul de Politie Judetean caras-Severin, Sucursala Regionala CF Timisoara, TELEKOM
Romania Communications SA Resita, Administratia Parcului National Domogled-Valea Cernei,
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara – Sectia de Drumuri Nationale Orsova exista
Proces Verbal de constatate pe teren nr.2327/13.05.2016, ABA Banat.
De la Directia pentru Agricultura Judeteana Caras-Severin s-a primit adresa cu privire la
posibilitatea emiterii deciziei de scoatere temporara/definitiva a terenurilor din circuitul agricol.
Avizele favorabile obtinute intaresc faptul ca propunerile de dezvoltare din PUG si normele de
aplicare stabilite in RLU sunt conforme cu legislatia specifica domeniului de activitate al autoritatii
competente.
Referitor la sanatatea populatiei, normele RLU de amplasare a constructiilor, a functiunilor acestora
conform zonificarii, s-a realizat in baza prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
Referitor la biodiversitate, conservarea habitatelor si speciilor de flora si fauna salbatica, avizul
favorabil obtinut din partea Administratia Parcului National Domogled-Valea Cernei sustine faptul ca
pentru teritoriul localitatii Baile Herculane aflat in zonele de dezvoltare durabila al PNDVC, sunt
incluse in Planul de Urbanism General si in Regulamentul Local de Urbanism al localitatii Baile
Herculane toate cerintele restrictive conform Planului de Management al PNVC si al siturilor Natura
2000 ROSCI0069 si ROSPA0035, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor
nr.1121/16.06.2016.
Regulamentul Parcului National Domogled-Valea Cernei prevede:
- Eliberarea de avize de către administrația parcului pentru executarea de lucrări și
desfăşurarea de activităţi care pot avea impact negativ asupra mediului, în cuprinsul
parcului și în zona adiacentă, se face numai în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific.
- Pe teritoriul ariilor protejate vizate și în vecinătatea acestuia se interzice desfăşurarea de
activităţi care generează un impact negativ asupra mediului. Autorizarea activităţilor,
planurilor şi proiectelor se face cu avizul administrației.
Pe teritoriul parcului, construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale. Construcţiile din
extravilan vor avea regim maxim de înălţime P+M, excepţional P+1+M, vor respecta limitele
maxime de POT şi PUT şi vor fi executate din materiale tradiţionale, piatră sau lemn, cu învelitoare
de şiţă din frasin, molid sau țiglă ceramică.
Obligativitatea noilor construcţii (intravilan/extravilan) este să fie prevăzute cu microstaţie biologică
de epurare, daca nu se pot racorda la canalizarea existentă.
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Modificările aduse planurilor de urbanism existente, vor fi însoţite de studii de impact, cu accent
deosebit asupra parcului care se avizează de către Consiliul Ştiintific al parcului.
Beneficiarii construcţiilor hidrotehnice de pe raza parcului, respectiv Acumularea Băile Herculane,
Acumularea Iovanu, captările și aducţiunile secundare de pe văi trebuie să pună la dispoziţia
administraţiei parcului datele stabilite prin proiect referitoare la debitele de servitute și să anunţe
orice intervenţie sau manevră de întreţinere, curăţire, golire, etc.
Astfel, pentru zona de urbanizare extindere facilitati turistice cu impact redus (UTR 19 (Trup 4),
UTR 20 (Trup 5) si zona de urbanizare pentru servicii balneare si de agrement (UTR 19 (Trup 4),
UTR 20 (Trup 5), UTR 25 (Trup 8)) sunt prevederi in RLU privind conditionarile primare, utilizarile
functionale, dar si prevederi referitoare la conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor.
Conform RLU pentru zonele cu valoare preisagera si zone naturale protejate, sunt interzise orice fel
de constructii si amenajari care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de
protectie precum si a zonelor peisagistice cu valoare deosebita, mai ales in cazul cand constructiile
propuse au o volumetrie si un aspect arhitectural ce depreciaza valoarea peisajului. Interdictia se
poate stabili in urma studiilor de impact, in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind
protectia mediului.
Suprafata intravilanului se va modifica in urma amplasarii unor obiective economice, extinderi ale
zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publica. Prin RLU au fost propuse masuri
de reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din intravilan sub forma zonificarii functionale.
Fata de masurile stabilite prin planul de urbanism General si Regulamantul Local de Urbanism al
localitatii Baile Herculane, se propune identificarea unui spatiu pentru amenajarea la nivelul
localitatii a unei platforme de stocare temporara a deseurilor din constructii si demolari, avand in
vedere propunerile de dezvoltarea.
In conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, autorităţile administraţiei
publice locale au obligatia “să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice
naturale.”
Propunerile de dezvoltare prevazute de PUG si normele de aplicare a acestuia contine o serie de
actiuni care se constituie in masuri de prevenire, reducere si compensare a efectelor adverse
asupra mediului ale activitatii urbanistice in general, care sintetic se prezinta astfel:
- Aspect de mediu aer/trafic:
o Modernizarea/extinderea infrastructurii de drumuri/poduri locale;
o Amenajare/ modernizare parcari, inclusiv parcari noi;
o Sistematizarea traficului in localitate;
o Realizarea pistelor pentru bicilisti;
o Inlocuirea combustibilului solid/lichid utilizat actual cu gaz metan; introducerea
sistemului centralizat de alimentare cu gaze.
-

Aspect de mediu apa:
o Modernizarea statiei de epurare locala;
o Modernizarea/extindere retele de canalizare;
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Instituirea zonelor de protectie sanitara si perimetrul de protectie in jurul lucrarilor
de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila - lacul
Herculane, statia de tratare a apei, rezervoare ingropate, izvoarele minerale, statia
de epurare;
Reducerea riscurilor de inundatii prin regularizari/decolmatari/aparari de mal pentru
raurile Cerna si Belareca.

-

Aspect de mediu sol/utilizarea terenurilor:
o Reducerea riscurilor naturale; caderile de stanci si pietre indentificate la elaborarea
PUG;
o Introducerea cerintelor Regulamentului privind Parcului National Domogled Valea
Cernei privind utilizatile terenurilor apartinatoare parcului.

-

Aspect de mediu biodiversitate:
o Extinderea intravilanului localitatii in zonele de dezvoltare durabila conform zonarii
interioare a Parcului National Domogled Valea Cernei;
o Reglementarea activitatilor turistice in intravilanul si extravilanul localitatii pe baza
cerintelor PNDVC.

-

Aspect
o
o
o
o

-

Aspect de mediu managementul deseurilor:
o Adaptarea sistemului actual de gestionare cu unul conform corespunzator cerintelor
Sistemului Integrat de Management al Deseurilor la nivel de judet, aflat in
implementare;
o Asigurarea dotarilor/echipamentele necesare gestionarii optime a deseurilor
municipale deseuri in zonele urbane, parcari, de agrement etc;
o Actiuni de ecologizare trasee turistice.

-

Aspect de mediu patrimoniu cultural si arhitectural/peisaj:
o Elaborarea PUZCP ;
o Introducerea perdelelor vegetale de protectie pentru zonele cu impact vizual: fostul
depozit, statia de epurare;
o Refacerea spatiilor vegetale degradate ce au fost identificate la elaborarea PUG;

de mediu populatie/sanatatea umana:
Includerea in normele de aplicarea a PUG a cerintelor Ordinului MS 119/2014;
Modernizarea/asigurarea utilitatilor necesare cresterii nivelului de trai al locuitorilor;
Restrictii privind extinderea urbana in zonele de risc pentru populatie;
Modernizarea/extinderea infrastucturii edilitare.

-

Aspect de mediu turism/constientizarea populatiei:
o Informari privind ariile protejate, speciile de plante si animale salbatice care fac
obiectul unei protejari specifice si se afla pe teritoriula dministrativa al localitatii;
o Informari privind activitatile turistice permise in Parcul Natural Domogled Valea
Cernei, amenajarea/semnalizarea de trasee turistice, etc;
Masurile propuse pentru a preveni reducere şi compensa efectele adverse asupra mediului, ca
urmare a implementarii planului pentru aspectele de mediu relevante:
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Factor de mediu aer:
- adoptarea de masuri de reducere a emisiilor de praf/pulberi in aerul atmosferic pe toata
durata executarii lucrarilor de constructe/dezafectare;
- utilizarea de echipamente/utilaje cu potential redus de poluare a aerului;
- utilizarea energiei alternative si echipamente eficiente din punct de vedere energetic;
- izolarea termica a cladirilor in consens cu cerintele arhitecturale locale, in scopul reducerii
consumurilor de combustibili si reducerii poluariin aerului;
- asigurarea masurilor/dotarilor necesare la realizarea lucrarilor de constructie/dezinvestire cu
privire la izolarea fonica si vibratii.
Factor de mediu apa:
- dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu apa in corelare cu dezvoltarea
sistemelor centralizate de canalizare; bransarea la sistemul de apa potabila se va face dupa
punerea in functiune a sistemului de canalizare;
- incadrarea indicatorilor de calitate a tuturor evacuarilor de apa uzata in limitele prevazute
de legislatie, respectiv NTPA001 pentru evacuari in receptori naturali si NTPA002 pentru
evacuari in sistemul de canalizare oraseneasca;
- la emiterea certificatelor de urbanism privind realizarea constructiilor se va tine cont de
utilizarile permise in zona obiectivului investitional prin PUG si RLU;
- in timpul lucarilor de constructie titularii constructiilor/dezinvestirilor vor lua toate masurile
necesare in vederea prevenirii/reducerii poluarilor accidentale a apelor;
- solicitarea/obtinerea avizului/autorizatiei de gospodariere a apelor pentru evacuarule in
receptor naturali;
- solicitarea/obtinerea avizului de gospodariere a apelor pentru lucrarile care se desfasoara in
albia/malurile raurilor sau care au legatura cu apele de suprafata/adancime de pe raza UAT
Baile Herculane;
- se va interzice depozitarea materialelor de constructie/ a deseurilor de orice fel in albiile
raurilor si pe malurile cursurilor de ape din localitate;
Factor de mediu sol:
- in timpul lucarilor de constructie titularii constructiilor/dezinvestirilor vor lua masurile
necesare in vederea prevenirii/reducerii poluarilor accidentale a factorului de mediu sol;
- utilizarea de echipamente/utilaje cu potential redus de poluare a solului;
- gestionarea rationala a pamantului rezultat din constructii; se vor evita pierderile de pamant
excavat;
- utilizarea rationala a ingrasamintelor, a apesticidelor;
- utilizarea namolului de la statiile de epurare orasenesti ca ingrasamant se va face cu acordul
autoritatii competente pentru protectia mediului si pe baza de studii agrochimice;
- se va interzice depozitarea deseurilor de orice fel in zone nepermise;
- se va interzice introducerea in sol de substante/deseuri poluante;
- la alegerea amplasamentului se va tine cont de legislatia privind controlul pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase, Legea 59/2016.
Biodiversitate:
- toate activitatile care se desfasoara in UAT Baile Herculane, in vecinatatea sau in interiorul
ariilor protejate trebuie sa respecte prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
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protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum si prevederile
Planului de Management a Parcului National Domogled Valea Cernei;
solicitarea avizelor/acordurilor necesare pentru aplicarea de insecticide/alte susbstante cu
rol in deratizare/dezinsectie/dezinfectie;
refacerea suprafetelor verzi/ afectate de lucrarile de constructie/dezinvestire;
utilizarea de specii de plante care se adapteaza conditiilor locale si care nu creaza

Managementul deseurilor:
- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana şi fara
a dauna mediului, in special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- autoritatile administraţiei publice locale au obligaţia sa asigure colectarea separată pentru
cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.
- in vederea stimulării colectării separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice
locale aplică ca instrument economic "plăteşte pentru cât arunci", acolo unde este posibil
din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, realizat in baza următoarelor
criterii:
a) cantitatea de deşeuri generată;
b) tipuri de deşeuri generate;
c) volumul recipientului;
d) frecvenţa de preluare a deşeurilor.
- producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligaţi să atingă,
până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor
cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere
sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare
deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.
- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au
obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv,
până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 din Legea 211/2011 privind regimul
deseurilor, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui
alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite
din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite
la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.
Patrimoniu cultural si arhirectural/peisaj:
- incadrarea aspectului noilor constructii in peisajul ansamblurilor arhitecturale existente;
- luarea tuturor masurilor necesare de protejare a obiectivelor de patrimoniu aflate in
vecinatatea altor constructii/obiective la care se executa lucrari de constructie/dezinvestire;
- urmarirea impunerii/respectarii in documentatiile de urbanism a zonelor de protectie a
monumentelor istorice.
Populatie/sanatatea umana:
- participarea publicului in procesul decizional privind mediul;
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respectarea programului de lucru in realizarea lucrarilor de constructii/dezinvestiri tinand
cont de aria de desfasurare, sfarsitul de saptamana, sarbatorile legale, etc;
reducerea vitezei autovehiculelor grele care transporta materiale de constructie.

IX. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA
SELECTAREA ALTERNATIVEI ALESE
Realizarea planului urbanistic local al orasului Baile Herculane a avut ca punct de pornire Planul
Urbanistic General din 1997, actualizat cu modificarile aduse pana la data prezenta de PUZ-uri si
PUD-uri aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Baile Herculane.
Astfel suprafata totala a intravilanului existent este de 248,46 ha din totalul de 7041,86 ha
suprafata administrativa.
Prioritatile determinate ce stau la baza masurilor si reglementarilor propuse pentru teritoriul analizat
sunt:
• zonificarea functionala a teritoriului si amenajarea acestuia avand in vedere functiunea
dominanta – balneo-turismul;
• stabilirea perimetrului teritoriului intravilan cuprinzand acele suprafete ce sunt necesare
dezvoltarii in continuare;
• lucrari edilitar – gospodaresti necesare, din domeniul alimentatiei publice, circulatiei
majore si gospodariei comunale, alimentarii cu gaze naturale;
• pregatirea amplasamentelor pentru locuinte si obiective de interes public;
• determinarea zonelor de patrimoniu protejate si a zonelor de protectie sanitara;
• determinarea zonei afectate de activitatea balneo – turistica si posibile extinderi in
teritoriu, cat si amenajarile ce decurg din acestea.
Pe parcursul elaborarii PUG Baile Herculane si a Regulamentului local de Urbanism , de la prima
varianta de plan, care a inclus propunerile de dezvoltarea ale localitatii si care a fost supusa
procedurii SEA, au fost integrate in forma prezenta recomandarile si opiniile grupului de lucru in
raport cu atingerea obiectivelor de mediu relevante pentru plan.
Din variantele de dezvoltare propuse, s-au formulat sub - variante simultane, care fac referiri la
variante de trafic, variante de echipare edilitara, mod de interventie in tesut urban, si care se pot
aplica la fiecare din ele. Dezvoltarea localitatii numai spre turism implica orientarea spre o economie
bazata pe servicii, in special a serviciilor generatoare de flux turistic.
Toate variantele au in studiu teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane actualizat, cu sau
fara propuneri de dezvoltare urbanistica.
Alternativa 0 – Varianta recesiva
Mentinerea profilului si specificului economic existent, si anume cel de balneo-turism fara a
face extinderi de intravilan.
Acest profil valorifica traditia zonei si potentialul uman existent, dezvoltarea realizandu-se
prin modernizarea bazelor de tratament existente in functiune si readucerea in circuit si
revitalizarea celor dezafectate si a celor inchise.
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Aceasta varianta are un prim dezavantaj resursele limitate, atat cele economice cat si cele
umane. Din punct de vedere economic, modernizarea si revitalizarea cladirilor si a bazelor de
tratament presupune un efort imens din partea investitorilor sau a administratiei, cu atat mai mult
cu cat o buna parte din resursele imobiliare, si aici ne referim la marea parte a constructiilor din
zona istorica, par a fi intentionat lasate in paragina pentru a le scadea valoarea pentru ca apoi sa
poate fi tranzanctionate, sau poate chiar sa se prabuseasca pentru ca apoi sa se construiasca
hoteluri noi.
Toata zona necesita eforturi financiare imense pentru regenerare.
Resursele umane sunt si ele limitate din cauza lipsei de forta de munca. Cererea pe piata
muncii este in regres, iar populatia este in continua scadere si imbatranire.
De asemenea, marile investitii se realizeaza in general pe zone cu o accesibilitate sporita
(rutiera, feroviara). Orasul Baile Herculane, este usor accesibil cu autovehicule de mici dimensiuni si
pe o infrastructura feroviara relativ modernizata .
Durata de implementare a acestei variante, cat si gradul de risc ridicat in ceea ce priveste
fezabilitatea ei sunt doua dintre punctele care limiteaza dezvoltarea pe aceasta directie.
Revilatizarea zonei prezinta si dezavantajul ca intr-o lume unde globalizarea este in plin proces de
expansiune, piata concurentei tinde spre limite greu de atins, o astfel de abordare risca sa fie
sufocata inainte de finalizarea procesului de revitalizare.
Dezvoltarea pe baza acestei variante presupune o stagnare in ceea ce priveste dezvoltarea durabila
a localitatii.
Alternativa 1 – Varianta dezvoltarii-pe termen scurt
Aceasta varianta luata in calcul este cea in care intravilanul localitatii se extinde cu 65,83 ha, de la
248,46 ha si ajunge la 314,29 ha, si anume :
Din totalul de 248,46 ha teren cuprins in intravilanul aprobat anterior se scade o zona de teren
in panta impropriu construirii, greu accesibil, cu folosinta de cimitir (UTR 24-Trup 9) in suprafata de
0,50 ha, precum si suprafata aferenta haldinei de gunoi ecologizata (Trup 8) in suprafata de 8 ha
care a fost cedata comunei Mehadia. Pentru coerenta numerotarii trupurilor, la solicitarea
Beneficiarului s-au mentinut doar ca si numerotare trupurile 8 si 9.
Trup 1 – orasul Baile Herculane se mareste cu 59,0 ha de la 215,14 ha la 274,15 ha, dupa cum
urmeaza:
4. Prin introducerea a trei zone majore:
• o zona de 14,50 ha, pe DN 6 in directia de mers spre Orsova;
• o zona de 24,20 ha – denumita platoul Siminicea;
• o zona de 8,30 ha - se extinde intravilanul existent pe DN 67D pana la uzina de apa.
5. Includerea Uzinei de apa (1,70 ha), PUZ platou Coronini (8,94 ha) si PUZ Ansamblu
constructii cu caracter turistic,agrement si vacanta - PECINISCA, HCL 35/2014 (1,37 ha).
Trupuri izolate: pe drumul national DN 67D, Baile Herculane – Baia de Arama - trupurile 2 si 6 nu
se modifica; sunt dezvoltate un sir de trupuri izolate existente 4, 5, 7 si 10 care se extind si se
propun alte cinci trupuri Trupul 8, 9, 11, 12, 13 toate insumand 40,14 ha comparativ cu 22,91 ha
existent, o marire de 17,23 ha.
Extinderea urbanistica tine cont de limitele si zonarea interioara a PNDV-C si de siturile Natura 2000
ROSCI0069 si ROSPA0035.
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In aceasta varianta, V1, cea aleasa ca fiind optima pentru dezvoltarea localitatii in urmatorii 10 ani,
46,93 ha din totalul de 314,29 ha care reprezinta intravilanul localiatii, respectiv 14,933% din
intravilan se afla in zona de dezvoltare durabila a PNDV-C.
Exista depus la APM avizul favorabil al Administratiei Parcul National Domogled Valea Cernei pentru
varianta propusa – Avizul nr. 542/05.07.2016 prin care se certifica faptul ca Planul Urbanistic
General actualizat respecta prevederile Planului de management si Regulamentul de Organizare si
Functionare al Parcului National Domogled Valea Cernei.
Avizul favorabil a fost reinnoit in 08.06.2017, Administratia PNDVC reconfirmand coordonatele
intravilanului propus ca fiind corespunzatoare celor pentru care s-a emis avizul initial. Totodata se
face precizarea ca intravilanul localitatii in proportie de 95% nu se regaseste in ariile protejate, iar
partea de intravilan care este in interior se regaseste in zona de dezvoltare durabila a parcului
national, fiind reprezentata in mare parte de constructii (Adresa RNP –Administratia PNDV-C
nr.10877/08.06.2017).
• Amplasarea extraordinara a localitatii, prezenta unui patrimoniu arhitectural bogat si a
unei traditii locale sunt doar cateva din avantajele acestei variante de dezvoltare. Situata pe drumul
care face legatura intre Clisura Dunarii (iesirea spre Serbia), Baile Herculane are un potential
extraordinar de dezvoltare turistica putand astfel, cu ajutorul unei strategii bine formulate si a unei
dezvoltari controlate, sa devina un extraordinar oras turistic montan asemanator multor orase
europene.
Varianta dezvoltarii numai spre turism implica orientarea spre o economie bazata pe servicii, in
special a serviciilor generatoare de flux turistic.
• La nivelul tesutului urban o astfel de dezvoltare implica in primul rand o politica de
revitalizare si restructurare a orasului cu un accent deosebit pus pe amenajarea infrastructurii
existente pentru primirea si distributia turistilor in oras. Gara Baile Herculane joaca un rol extrem de
important in dezvoltarea turistica durabila a orasului, cu atat mai mult cu cat este si monument de
arhiectura clasat conform LMI 2010, amenajarea si restructurarea zonei adiacente garii ca punct de
primire, ”Poarta de intrare in oras”, este unul din obiectivele principale care trebuie atinse in cadrul
acestei variante.
• Amenajarea spatiilor publice si a zonelor verzi reprezinta de asemenea obiective care
trebuiesc atinse in cadrul acestui plan.
Aceasta varianta este propusa prin prezentul PUG, si pune accentul pe o dezvoltare
planificata, durabila unde potentialul de dezvoltare turistica este combinat cu cel de dezvoltare a
unei economii bazate pe servicii intr-un mediu controlat. In cadrul acestei variante se propune in
principal dezvoltarea unei extinderi de intravilan care sa propuna realizarea de noi zone functionale.
Astfel a fost propusa o transformare a limitei intravilanului existent si o refunctionalizare teritoriala,
lucru care poate fi observat pe plansele de reglementari urbanistice. Pentru a satisface nevoile de
dezvoltare turistica au fost introduse in intravilan niste trupuri care au rol de dezvoltare a profilului
turistic, majoritatea dintre acestea realizandu-se adiacent unor puncte de interes existente sau a
unor dezvoltari existente.
Probabil unul dintre cele mai importante obiective la care trebuie sa raspunda viitoarea dezvoltare a
localitatii si care trebuie sa schimbe perceptia negativa a celor care tranziteaza zona, dar si a
locuitorilor, este cel referitor la Protejarea Patrimoniului Construit si Natural existent. In prezent
obiectivele de patrimoniu de pe teritoriul localitatii sunt nevalorificate. Prin grija administratiei
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actuale se urmareste protejarea si valorificarea monumentelor si a ansamblurilor protejate din oras,
prin realizarea unui regulament cadru in care sa se integreze toate lucrarile asupra acestor
obiective. Comunitatea incepe sa inteleaga valoarea cadrului construit si beneficiile ce pot fi aduse
in urma valorificarii patrimoniului.
• Turismul trebuie gandit permanent ca "turism integrat": Potentialul Banatului Montan
este nefolosit si chiar necunoscut, in mare parte, acesta trebuie cautat si valorificat in corelare
permanenta cu cererea de piata. La acestea se adauga alte oportunitati ale regiunii: Clisura Dunarii,
Muntii Retezat, Parang, Muntele Mic si Semenicul pentru sporturi de iarna, Carstul Banatean,
silvicultura si agriculura montanistica, cuprinse in Parcuri Nationale declarate prin Legea nr. 5/2000
cu privire la patrimoniul protejat.
O alta oportunitate specifica Banatului este posibilitatea de a parcuge regiunea pe trasee in circuite
mai largi sau mai restranse si posibilitatea de a alcatui aceste trasee turistice fuctie de optiunea
turistului. Astfel, "turismul montanistic integrat" devine motorul dezvoltarii regionale. El trebuie
pregatit si promovat, ceea ce reclama un nou mod de abordare si de valorificare a oportunitatilor
mentionate mai sus. Se vor pune in valoare activitati ale modului de viata traditional: modul de
locuire, mestesugurile, cresterea animalelor, cultivarea terenului, obiceiuri si traditii culturale. Se va
reabilita infrastructura in ceea ce priveste circulatia, acccesele facile, sisteme moderne de
comunicare, transport in comun cu facilitati, centre de informare, retea de cazare cu acoperire si
diversificare in teritoriu - agro si silvoturismul, echiparea edilitara ecologica. Aceasta abordare
integratoare presupune o grija deosebita asupra fondului construit din Baile Herculane - privit ca
patrimoniu cultural si istoric.
Alternativa 2 – Varianta combinatorie
Aceasta varianta luata in calcul este cea in care intravilanul localitatii se extinde cu 96,52 ha, de la
248,46 ha si ajunge la 344,98 ha, si anume :
Trup 1 - Orasul Baile Herculane se mareste cu 88,43 ha de la 215,14 ha la 303,57 ha, din care
enumeram trei zone mai importante:
• o zona de 14,50 ha, pe DN 6 in directia de mers spre Orsova;
• o zona de 24,20 ha – denumita platoul Siminicea;
• o zona de 29,35 ha – denumita platoul Coronini
Avand in vedere ca statiunea Baile Herculane atrage mai mult o populatie de varsta a doua pentru
tratament in aceasta varianta se propune o dezvoltare turistica accesibila financiar care sa atraga si
tineretul si anume - extinderea intravilanului cu Platoul Coronini in suprafata de 29,35 ha.
Aceasta zona avand o suprafata atat de ampla permite dezvoltarea unor zone de agrement si
cazare:
- dezvoltari de campinguri pentru corturi si casute din lemn;
- diverse dotari pentru manifestari publice in aer liber si alimentatie publica;
- parcuri de aventura si paintball;
- zona rezidentiala temporara(case de vacanta).
Avantaj :
- cadrul natural si asezarile umane sunt afectate limitat;
- se creaza o activitate turistica specifica care vor ocupa forta de munca locala;
- aceste activitati ar duce la sporirea venitului bugetului.
Putem mentiona ca daca aceasta zona s-ar dezvolta, statiunea ar prinde viata, ar atrage mai multi
turisti nu numai la tratament, localitatea ar prinde un suflu nou.
Dezavantaj:
- costuri ridicate pentru asigurarea cu utilitati a zonei
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Alternativa 0 reprezinta situatia actuala, in care nu se face nimic si nu produce efecte de dezvoltare
urbanistica, mentinerea profilului si specificului economic existent, si anume cel de balneo-turism
fara a face extinderi de intravilan.
Acest profil valorifica traditia zonei si potentialul uman existent, dezvoltarea realizandu-se prin
modernizarea bazelor de tratament existente in functiune si readucerea in circuit si revitalizarea
celor dezafectate si a celor inchise.
Aceasta varianta are un prim dezavantaj resursele limitate, atat cele economice cat si cele umane.
Din punct de vedere economic, modernizarea si revitalizarea cladirilor si a bazelor de tratament
presupune un efort imens din partea investitorilor sau a administratiei, cu atat mai mult cu cat o
buna parte din resursele imobiliare, si aici ne referim la marea parte a constructiilor din zona
istorica, par a fi intentionat lasate in paragina pentru a le scadea valoarea pentru ca apoi sa poate fi
tranzanctionate, sau poate chiar sa se prabuseasca pentru ca apoi sa se construiasca hoteluri noi.
Toata zona necesita eforturi financiare imense pentru regenerare.
Resursele umane sunt si ele limitate din cauza lipsei de forta de munca. Cererea pe piata muncii
este in regres, iar populatia este in continua scadere si imbatranire.
De asemenea, marile investitii se realizeaza in general pe zone cu o accesibilitate sporita (rutiera,
feroviara). Orasul Baile Herculane, este usor accesibil cu autovehicule de mici dimensiuni si pe o
infrastructura feroviara relativ modernizata .
Durata de implementare a acestei variante, cat si gradul de risc ridicat in ceea ce priveste
fezabilitatea ei sunt doua dintre punctele care limiteaza dezvoltarea pe aceasta directie.
Revilatizarea zonei prezinta si dezavantajul ca intr-o lume unde globalizarea este in plin proces de
expansiune, piata concurentei tinde spre limite greu de atins, o astfel de abordare risca sa fie
sufocata inainte de finalizarea procesului de revitalizare.
Dezvoltarea pe baza acestei variante presupune o stagnare in ceea ce priveste dezvoltarea durabila
a localitatii.
Situatia actuala si evolutia factorilor de mediu in cazul neimplementarii PUG au fost prezentate in
capitolul 4.2. Mai mult de atat, actual exista suprafete nereglementate ocupate de-a lungul DN 67D
si care se afla in zona de dezvoltare durabila a Parcului National Domogled-Valea Cernei. Odata cu
aprobarea prin ordin de ministru a Planului de Management al PNDVC si al siturilor Natura 2000
ROSCI0069 si ROSPA 0035 (Ordinul MAPPM nr. 1121/16.05.2016) sunt reglementate activitatile
care se pot desfasura pe teritoriul ariilor, in conformitate cu obiectivele de management. Pentru
realizarea activitatilor de constructii permanente sau temporare in parcul national trebuie sa se
solicite avizul Consiliului Stiintific al PNDVC.
Alternativele 1 si 2, in scopul dezvoltarii urbanistice durabile a teritoriului orasului Baile Herculane
au tinut cont de:
- traditiile istorice ale zonei;
- resursele naturale de care dispune (ape termominerale, turistice etc) si cele umane, a
caror valorificare superioara se impune;
- valorificarea potentialului existent al localitatii si al teritoriului, evidentiidu-se principalii
factori ce pot contribui la dezvoltarea sa armonioasa;
- pozitionarea teritoriului fata de Parcul National Domogled-Valea Cernei si siturile Natura
2000 cuprinse in acesta;
- potential turistic natural si antropic, insuficient valorificat;
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disfunctionalitatile identificate in raport cu cerintele de dezvoltare urbanistica si cresterea
calitatii vietii locuitorilor: trafic, echipare edilitara, etc ;
reducerea, mentinerea starii de calitate a factorilor de mediu;
prevederile legislative privind protejarea mediului si sanatatii umane;
potentiale riscuri naturale aferente teritoriului analizat;
politici si strategii generale sau locale privind dezvoltarea durabila.

Avand in vedere directiile de dezvoltare a localitatii si a evolutiei dezvoltarii durabile a acesteia s-a
optat pentru o alternativa care sa raspunda in totalitate aspectelor mentionate mai sus, si care sa
permita o mai buna gestionare a teritoriului administrativ al localitatii.
Extinderea intravilanului localitatii Baile Herculane si cu platoul Coronini nu se justifica in conditiile
unei demografii locale in regres, a cerintelor actuale si prognozate ale turismului, a capacitatii de
revenire a localitatii la statutul de alta data, respectiv statiune balneo-climaterica, in conditiile lente
de absorbtie a fondurilor europene pentru echiparea edilitarea a localitatii si a potentialului de
refacere a zonelor cu valoare istorica si de patrimoiu. Un exemplu ar fi proiectele aflate in derulare
privind infrastuctuta de apa si canalizare, care sunt planificate atat pentru modernizari ale
echipamentelor si instalatiilor existente dar si pentru a asigura extinderea retelelor de alimentare cu
apa si canalizare ale teritoriului actual al localitatii.
Introducerea in intravilan a platoului Coronini va implica responsabilitati si costuri suplimentare
pentru autoritatile locale care trebuie sa asigure echiparea edilitara a zonei si care la momentul
actual trebuie sa se concentreze pe potentialul existent al localitatii si sa imbunatateasca actualele
conditii ale locuitorilor beneficiind de patrimoniu cultural si istoric, respectiv caracteristici de mediu
cu totul aparte fata de alte localitati din tara.
Trebuie retinut faptul ca materializarea propunerilor de amenajare spatiala si dezvoltare urbanistica
reglementate prin P.U.G. se face in timp, in functie de fondurile prevazute din bugetul propriu
unitatilor teritorial administrative de baza, in corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau
ale unor intreprinzatori.
Referitor la criteriul de mediu privind existenta pe teritoriului administrativ al localitatii Baile
Herculane a Parcului National Gomogled-Valea Cernei, conform limitelor parcului, platoul Coronini
nu se afla in aria de protectie. Zone din interiorul parcului care sunt propuse a fi incluse in
intravilanul localitatii se afla in zona de dezvoltare durabila, conform zonarii interioare a parcului.
Pentru introducerea acestor suprafete s-a primit acceptul PNDVC, avand in vedere ca sunt terenuri
libere sau ocupate in mod neregulat de facilitati turistice dezvoltate necoordonat de-a lungul DN67D
(parcari, constructii improvizate, mici unitati comerciale, etc).
Pe de alta parte orizontul de timp pentru care s-a elaborat PUG este de 10 ani, cu varianta de
revizuire la 5 ani, ceea ce in inseamna un timp relativ scurt pentru realizarea investitiilor in scopul
atingerii obiectivelor de dezvoltare durabila in raport cu factorii de mediu. Concentrarea in perioada
urmatoare trebuie realizata pe potentarea si imbunatatirea a ceea ce exista actual, si pe cerintele
imediate si pe termen mediu de dezvoltare urbanistica.
Concluzionand Alternativa 1, este alternativa aleasa si propusa in PUG.
Alternativa 1 pune accentul pe o dezvoltare planificata, durabila unde potentialul de dezvoltare
turistica este combinat cu cel de dezvoltare a unei economii bazate pe servicii intr-un mediu
controlat.
In cadrul acestei variante se propune in principal dezvoltarea unei extinderi de intravilan care sa
propuna realizarea de noi zone functionale. Astfel a fost propusa o transformare a limitei
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intravilanului existent si o refunctionalizare teritoriala, lucru care poate fi observat pe plansele de
reglementari urbanistice. Pentru a satisface nevoile de dezvoltare turistica au fost introduse in
intravilan niste trupuri care au rol de dezvoltare a profilului turistic, majoritatea dintre acestea
realizandu-se adiacent unor puncte de interes existente sau a unor dezvoltari existente.
Probabil unul dintre cele mai importante obiective la care trebuie sa raspunda viitoarea dezvoltare a
localitatii si care trebuie sa schimbe perceptia negativa a celor care tranziteaza zona, dar si a
locuitorilor, este cel referitor la Protejarea Patrimoniului Construit si Natural existent.
In prezent obiectivele de patrimoniu de pe teritoriul localitatii sunt nevalorificate. Prin grija
administratiei actuale se urmareste protejarea si valorificarea monumentelor si a ansamblurilor
protejate din oras, prin realizarea unui regulament cadru in care sa se integreze toate lucrarile
asupra acestor obiective. Comunitatea incepe sa inteleaga valoarea cadrului construit si beneficiile
ce pot fi aduse in urma valorificarii patrimoniului.
Până la data intocmirii prezentului raport au fost obtinute pentru planul „Reactualizarea Planului
Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” urmatoarele
avize/adrese emise de autoritatile/institutiile cu atributii in reglementarea planului:
- Aviz favorabil nr.542/05.07.2016 Administratia Parcului National Domogled-Valea Cernei;
- Aviz favorabil nr.2766/10.05.2016 - Directia de Sanatate Publica Caras-Severin;
- Aviz de amplasament favorabil nr.159238655/18.05.2016 – Enel Distributie Banat;
- Aviz favorabil nr.1299/06.09.2016 - AQUACARAS SA;
- Aviz ANIF nr.8/06.05.2016, cu valabilitate 12 luni;
- Acord favorabil nr.4602/16.05.2016 - Transelectrica – ST Timisoara;
- Aviz favorabil nr.157971/21.06.2016 - Inspectoratul de Politie Judetean caras-Severin;
- Aviz nr.11603/09.08.2016 – CNCFR – Sucursala Regionala CF Timisoara
- Aviz de principiu nr.57/18.05.2016SC TELEKOM Romania Communications SA Resita
- Adresa nr.8787/06.10.2016 - Directia pentru Agricultura Judeteana Caras-Severin
- Proces Verbal de constatate pe teren nr.2327/13.05.2016 - Directia Regionala de Drumuri si
Poduri Timisoara – Sectia de Drumuri Nationale Orsova.
- Aviz nr. 92/5818/31.01.2017 emis de CNAIR Directia Generala de Monitorizare si
Mentenanta a Infrastructurii Rutiere, Directia Siguranta si Monitorizare Trafic, Serviciul
Verificare si Control UZD Bucuresti
- Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB 31/13.03.2017

X. MASURILE AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA
EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUG
Din punct de vedere al cerintelor HG 1076/2004, aceasta sectiune trebuie sa descrie masurile
pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea
„Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane” . Asa cum a fost descris anterior, implementarea planului nu va genera efecte
semnificative negative asupra mediului, prin luarea tuturor masurilor de minimizare a acestora.
Urmatoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem complet si eficient de
monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea planului:
- Un program de monitorizare a efectelor planului asupra mediului, în ansamblul sau si nu
doar asupra unor componente, este necesar pentru a putea evalua impactul planului, a
preintampina eventuale efecte semnificative si a putea stabili la timp masuri de reducere a efectelor
negative;
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- Programul de monitorizare trebuie sa fie unul cuprinzator, simplu si eficient care sa
presupuna un consum redus de resurse, dar care sa permita cunoasterea cat mai exacta a calitatii
mediului in spatiul analizat;
- Multe din datele privind calitatea mediului nu pot fi generate/colectate de catre titular fiind
necesara utilizarea unor date furnizate de institutiile cu competente in acest domeniu, precum:
Agentiile de Protectia Mediului, ABA Banat, Institutul National de Statistica, Autoritatea de Sanatate
Publica, ISU, GNM-CJ Caras-Severin etc.
O parte din informatiile necesare trebuie sa fie oferite de catre beneficiariul planului.
Sistemul de monitorizare propus pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii Baile Herculane” se raporteaza la aspectele de
mediu relevante stabilite în cadrul grupului de lucru SEA. Sistemul de monitorizare va permite astfel
nu numai evaluarea impactului implementarii planului asupra mediului dar si a modului în care
aceste obiective relevante de mediu sunt atinse.
În tabelul urmator sunt prezentati indicatorii propusi pentru monitorizarea efectelor semnificative
ale planului „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al
localitatii Baile Herculane” asupra mediului.
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Indicatori propusi
Lungimea drumurilor locale
reamenajate/modernizate/
reabilitate

Aer

Apa

Descriere
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Observatii

Responsabilitate
Titular plan
DRDP Timisoara – Sectia de
Drumuri Nationale Orsova

km drumuri reamenajate/
modernizate/
reabilitate /an

Indicatorul determina impactul
traficului asupra calitatii
aerului

Lungimea drumuri locale noi

Km drum nou/an

Indicatorul determina impactul
traficului asupra calitatii
aerului

Numar parcari amenajate

Numar parcari amenajate/an

Pista pentru biciclisti

Lungime pista biciclisti/an

Nivelul imisiilor pe teritoriul
localitatii (doar daca se fac
determinari de catre alte
institutii)

Concentratii noxe in atmosfera
conform standardelor/
legislatiei in vigoare

Indicator al calitatii aerului din
localitate

Stadiul lucrarilor privind
reabilitarea statiei de epurare
si modernizarea/extinderea
retelei de canalizare

% stadiu lucrari reabilitare
statie de epurare ;
Km retea de canalizare
modernizata/an ;
Km retea de canalizare
extinsa/an

Incadrarea in limitele de
calitate a evacuarilor de apa
uzata in receptorii naturali

Titular plan
SC AQUA CARAS SA

Conform autorizatiei de
gospodarirea apelor

Indica buna functionare a
statiei de epurare

Titular plan
SC AQUA CARAS SA

Numar activitati de
ecologizare/an

Actiuni menite sa reduca
poluarea surselor de apa de
adancime

Titular plan
PNDVC
APM Caras Severin
ONG-uri

Indicatori de calitate ai apei
uzate epurate evacuate in
emisar – incadrare NTPA 001
Activitati de igienizare a
traseelor turistice de pe
teritoriul administrativ in
scopul evitarii poluarii surselor
de apa de adancime

Indicatorul determina impactul
traficului asupra calitatii
aerului
Indicatorul determina impactul
traficului asupra calitatii
aerului

Titular plan
DRDP Timisoara – Sectia de
Drumuri Nationale Orsova

Titular plan

Titular plan

APM Caras Severin
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Surse de apa/izvoare
minerale/ape termale pentru
care s-au constituit zonele de
protectie sanitara
Constructii noi realizate dupa
aprobarea PUG si RLU Baile
Herculane
Lucrari efectuate privind
stoparea si extinderea
alunecarilor de teren

Numar zone de protectie
sanitara pentru surse de
apa/izvoare minerale/ape
termale
Nr. PUZ/an
Nr.Certificate de urbanism
emise/an
Nr. lucrari/an ; valoarea
lucrarilor/an

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Actiuni menite sa reduca
poluarea surselor de apa de
adancime

Titular plan
PNDVC; DSP Caras-Severin

Utilizarea terenurilor conform
PUG si RLU aprobate

Titular plan

Indicatorul arata realizarea
masurilor de prevenire a
riscurilor naturale
Indicatorul arata
implementarea masurilor de
reducere a eroziunii de
suprafata si eroziunii liniara;

Titular plan

Insamantarea cu specii cu talie
mica si medie, care sa
compactizeze covorul vegetal
ierbos

Nr.arbori plantati/an ;
suprafete insamantate/an

Activitati desfasurate in zona
de dezvoltare durabila a
PNDVC

Nr. Avize/acorduri eliberate de
catre APM Caras Severin/an;
Nr. avize eliberate de catre
PNDVC /an

Respectarea prevederilor PUG
si RLU

Titular plan
APM Caras-Severin;
PNDVC;

Numar incidente/an

Indicatorul prezinta modul in
care este respectat Planul de
Management al PNDVC de
catre populatie, turistii zonei

PNDVC;
Garda de Mediu Comisariatul
Judetean Caras Severin

km retea reabilitata/an ;
km retea extinsa/an

Imbunatatirea conditiilor si
cresterea nivelului de calitate
al vietii

Titular plan
SC AQUA CARAS SA

Nr.locuitori deserviti/an

Acoperirea cu servicii de
salubritate a localitatii privind
colectarea selectiva a
deseurilor menajere

Numar incidente cu efecte
negative asupra habitatelor
naturale, a florei si faunei din
zona de management a
PNDVC
Stadiul lucrarilor privind
extinderea si reabilitarea
retelei de alimentare cu apa a
localitatii
Colectarea selectiva a
deseurilor menajere de la
populatie

Titular plan

Titular plan;
operator salubritate
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Nivel de zgomot in localitate.
Masurarea nivelului de zgomot
in localitate la limita
amplasamentului poluatorului
fonic
Stadiul lucrarilor la proiectul
„Centrala fotovoltaica pentru
producerea energiei electrice
din conversia energiei solare”,

% din lucrarile proiectate

Reducerea cantitatii de deseuri
biodegradabile depozitate la
CMID Lupac

% deseuri biodegradabile
valorificate prin compostare
din total deseuri menajere
generate in localitate

Reducerea cantitatii de deseuri
reciclabile depozitate la CMID
Lupac

% deseuri reciclabile
valorificate din deseul menajer
per total deseuri menajere
generate in localitate

Colectarea DEEE in localitate

Cantitate de DEEE
colectate/locuito/an/localitate

Conformarea statiei de transfer
cerintelor CMID Lupac– lucrari
efectuate

Managementul
riscurilor naturale

Nr. sesizari poluare fonica/an
Valoare determinata
(dB)/sesizare

Tip lucrari efectuate la statia
de transfer Baile
Herculane/an ;
Valoare lucrari/an

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Indicatorul determina impactul
asupra populatiei ca urmare a
functionarii diferitelor obiective
din localitate. Se face la
sesizarea populatie
Aplicarea de masuri de
adaptare la schimbarile
climatice
Atingerea obiectivelor privind
colectarea selectivă şi
valorificarea deşeurilor
reciclabile, inclusiv prin
transformarea deşeurilor
organice în compost, şi
utilizarea exclusivă, pentru
mediul urban, a depozitelor
ecologice.
obiectiv 4 kg DEEE/locuitor/an
adaptarea statiei de transfer
existente cerintele de
management integrat al
deseurilor la nivel de judet

Dotari spatii de picnic, spatii
de campare, spatii de
parcare in punctele de
belvedere dotate cu cosuri
pentru gunoiul menajer;

Numar/tip/valoare dotari/an ;

Implementarea SMID la nivel
de localitate; colectarea
deseurilor stradale

Stadiul elaborarii planurilor de
actiune si prevenire
inundaţiilor şi intervenţiile în
cazul dezastrelor naturale

Nr. planuri elaborate/an ;
Nr. actiuni de prevenire/an ;
valoarea lucrarilor/an

Identificarea si evaluarea
riscurilor la nivel de localitate

Consiliul Judetean
Caras Severin si APM
Caras Severin,

Titular plan;

Titular plan;
operator salubritate

Titular plan;
operator salubritate

Titular plan;
operator salubritate

Titular plan;
operator salubritate

Titular plan;
operator salubritate

Titular plan; ABA Banat, ISU
Caras-Severin, CJ CarasSeverin
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Realizare Plan Urbanistic
pentru Zona Construita
Protejata
Refacerea cladirilor vechi
degradate
Amenajarea/intretinerea
traseelor de vizitare, a
marcajelor turistice;

Stadiul elaborarii Plan
Urbanistic pentru Zona
Construita Protejata

Protejarea valorilor culturale
locale si a peisajului

Titular plan;

Numar cladiri refacute/an

Protejarea valorilor culturale
locale si a peisajului

Titular plan;

Numar trasee
amenajate/intretinute/an ;
Numar marcaje instalate/an

Protejarea valorilor culturale
locale si a peisajului

Titular plan;

Numar sesizari/an ;
Numar controale/an

Protejarea valorilor culturale
locale si a peisajului

Numar locuri de campare/
agrement amenajate/an

Protejarea valorilor culturale
locale si a peisajului

Titular plan;

Realizarea de perdele vegetale
de protectie in jurul
obiectivelor ce afecteaza
peisajul

Nr. zone de protectie
peisagistica realizate/an

Protejarea valorilor culturale
locale si a peisajului

Titular plan;

Refacerea podurilor de peste
Cerna

% realizare lucrari/an
Valoare lucrari/an

Infrastructura de drumuri

Deversarea apelor reziduale
Amenajare locuri de
campare/agrement;

Transport

Turism

Constientizarea
populatiei

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Amenajarea intersectiei si
% realizare lucrari/an
podului peste Belareca si
Valoare lucrari/an
Cerna
Se vor vedea si primii 2 indicatori de la aspectul de mediu - AER

Infrastructura de drumuri

Indicator de evaluare a
cresterii turismului in localitate
Se vor vedea si indicatorii de la celelalte aspecte de mediu cu referire la turism
Numar campanii de
Numar campanii de
constientizare a populatiei
informare/conştientizare /an
privind valorile culturale/
naturale si protejarea mediului
Numarul turistilor

Numar innoptari/an

Titular plan;
GNM-CJ Caras-Severin

Titular plan;
DRDP Timisoara – Sectia de
Drumuri Nationale Orsova
Titular plan;
DRDP Timisoara – Sectia de
Drumuri Nationale Orsova
Titular plan;

Titular plan;
PNDVC
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XI. REZUMAT NON-TEHNIC
Planul „Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al
localitatii Baile Herculane” are caracter de reglementare si raspunde de programului de amenajare
spatiala a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial – administrativa
de baza. Planul Urbanistic General reprezinta instrumentul principal al activitatii de urbanism la
nivel local si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a localitatii cu planul de amenajare al
teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii. Prevederile din P.U.G. se detaliaza si
se intaresc prin "Regulamentul aferent P.U.G.".
Bilant teritorial existent al localitatii Baile Herculane
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BILANT EXISTENT - TRUPURI IZOLATE INTRAVILAN EXISTENT

Acest bilant prezinta date cumulate, zonificarea functionala fiind mai detaliata, existand zone cu
functiuni multiple sau mixte. Fata de bilantul zonificarii existente se observa marirea suprafetelor
deficitare (aferente dotarilor si activitatilor legate de turism, spatii verzi amenajate); pe de alta
parte se pastreaza dominanta zonelor de locuit, care includ pe langa zonele existente si terenurile
pentru dezvoltare.
In interventii s-au respectat limitele naturale / limitele folosintelor.
Includerile de teren in intravilan s-au facut pe urmatoarele criterii:
 acces asigurat din drumurile existente (chiar daca drumul respectiv necesita
amenajare);
 apropierea de zonele de interes;
 conditii bune de fundare in comparatie cu alte zone din localitate;
 necesitatea suprafetei respective pentru dezvoltare.
Toate propunerile s-au analizat pe teren si s-au insusit de reprezentantii administratiei locale.
In prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ al localitatii si in suprafata
intravilanului, folosinta asupra terenurilor. Pentru terenurile situate in intravilan, ocupate cu
constructii si alte amenajari s-a indicat si destinatia supraedificatelor: cladiri de utilitate publica,
locuinte, obiective pentru productie agricola si industriala, terenuri de sport, obiective pentru
gospodarie comunala, circulatie, ape.
Bilantul teritorial evidentiaza principalele folosinte si destinatia terenurilor din intravilan si procentul
ocupat.
Prin Planul Urbanistic General al orasului Baile Herculane 2014 au fost facute urmatoarele
demersuri:
− S-a revizuit linia ce delimiteaza intravilanul, urmarindu-se limita parcelelor sau unele repere
naturale, conform ridicarilor topografice puse la dispozitia proiectantului de catre Primaria
Baile Herculane sau de catre alti operatori economici prin intermediul Primariei Baile
Herculane. Aceste ridicari topografice au fost suprapuse ortofotoplanurilor din anul 2006 si
2009 si georeferentiate in coordonate Stereo 70 si completate prin digitizare
georeferentiata, astfel incat a reiesit prezenta limita de intraviln.
− Au fost cuprinse in intravilan toate constructiile si suprafetele de teren necesare bunei
dezvoltari a localitatii pentru urmatorii 10 ani, delimitandu-se o serie de trupuri conform
planselor de Reglementari Urbanistice si Unitati Teritoriale de Referinta.
− Pentru toate terenurile din noul intravilan s-a stabilit destinatia, conform planselor de
Reglementari Urbanistice, si au fost elaborate regulamente de urbanism specifice fiecarei
zone functionale in parte.
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Intravilanul propus. Zonificarea functionala:
Prin definitie, intravilanul reprezinta teritoriul unei localitati ocupat cu constructii si amenajari,
caracteristic din punct de vedere spatial si functional si delimitat prin planurile urbanistice
generale. Intravilanul propus prin PUG-ul a urmarit in primul rand o rectificare a intravilanului fata
de vechiul intravilan aprobat, asa cum se vede in tabelul de mai jos:

PUG 1996

PUG 1996,
format
digital

Limita
OCPI

Intravilan
existent (OCPI
corectat)

BAILE HERCULANE

230,57

234,6

259,6

237,64

Trupuri izolate

26,91

26,91

26,91

30,91

LOCALITATEA BAILE HERCULANE
TRUP 1

Total

257.50

261,51

278,51

Suprafata cedata comuna Mehadia

30,5

30,5

34,5

- 30,5

Extinderi intravilan prin PUZ, PUD

-

-

-

+ 10,4

227,00

231,01

244,01

Total intravilan existent

268,56

248,46

Limitele de intravilan propus urmaresc dosuri de lot, limite naturale, palcuri de padure, drumuri si
strazi sau cursuri de ape.
Ca urmare a modului de dezvoltare a localitatii zonele functionale ale localitatii Baile Herculane,
sufera anumite modificari in structure si marimea lor, facandu-se unele ajustari in cuprinsul
trupului principal, dar se reconsidera trupurile dispuse in extravilan, respectiv pe Valea Cernei.
Suprafata intravilanului se va modifica in urma amplasarii unor obiective economice, extinderi ale
zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publica. Au fost propuse masuri de
reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din intravilan sub forma zonificarii functionale.
Noua limita a intravilanului localitatii Baile Herculane include toate suprafetele de teren ocupate de
constructii, precum si acele suprafete necesare dezvoltarii localitatii pe o perioada determinata de
timp, de 10 ani.
In functie de complexitatea si marimea localitatii, teritoriul este impartit in Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR), numerotate de la 1 la 30, ceea ce permite ca indicii de ocupare teren si alte
prescriptii obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism aferent acestui PUG, sa fie regasite in
plansele desenate.
Unitatile Teritoriale sunt delimitate de strazi sau limite de parcele cadastrale, cai ferate, ape, alte
limite naturale si cuprind zone cu aceleasi caracteristici urbanistice. In acelasi timp, delimitarea
UTR va coincide, pe cat posibil cu perimetre pentru care s-au elaborat sau se vor elabora Planuri
Urbanistice Zonele.
Din totalul de 248,46 ha teren cuprins in intravilanul aprobat anterior se scade o zona de teren in
panta impropriu construirii, greu accesibil, cu folosinta de cimitir (UTR 24-Trup 9) in suprafata de
0,50 ha, precum si suprafata aferenta haldinei de gunoi ecologizata (Trup 8) in suprafata de 8 ha
care a fost cedata comunei Mehadia. Au fost extinse trupurile 1, 4, 5, 7 si 10. Trupurile 2 si 6 nu
se modifica. Trupul 3 se asimileaza la Trupul 1.
S-au introdus in perimetru o serie de trupuri noi, functionale, cu suprafete de teren cuprinse in
intravilanul propus (Trupul 8, Trupul 9, Trupul 11, Trupul 12, Trupul 13).
Dintre acestea, s-au identificat doua zone pentru lotizare terenuri pe malul Lacului Herculane/
popas turistic care au fost propuse pentru introducerea in intravilan sub denumirea Trup 8 – UTR
25 cu o suprafata de 5.35 ha si trup 9 – UTR 24 cu o suprafata de 0.33.
Pentru coerenta numerotarii trupurilor, la solicitarea Beneficiarului s-au mentinut doar ca si
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numerotare trupurile 8 si 9.
Bilantul teritorial al zonelor cuprinse in intravilanul propus al localitatii de baza Trup 1, are la baza
bilantul teritorial al intravilanului existent, corectat cu schimbarile de suprafete intre zonele
functionale (include suprafata uzina de apa – 1,70 ha), sau majorat cu suprafetele justificate
pentru introducerea in intravilan a trei zone majore:
• O zona pe DN 6 inspre Orsova
- 14,50 ha
• O zona denumita Platoul Siminicea
- 24,20 ha
• Prelungirea intravilanului existent pe DN 67D pana la uzina de apa - 8,30 ha
Total extindere Trup 1
- 47,00 ha
La acestea se adauga suprafata Uzinei de apă –

1,70 ha

In concluzie, suprafata Trup 1 = 215,14 (existent) + 8,94 ha (PUZ platou Coronini) + 1,37 (PUZ
Ansamblu constructii cu caracter turistic, agrement si vacanta PECINISCA, HCL 35/2014) + 1,70 ha
(uzina de apa) + extinderea datorata introducerii celor trei zone majore (47,00 ha)= 274,15 ha
Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren.
Suprafata intravilanului propus se mareste cu 65,83 ha fata de cel existent.
Se observa ca creste zona de locuinte cu dotari complementare, incluzand structurile turistice deja
construite raspandite in teritoriu, prin amenajarile propuse pe Valea Cernei.
Astfel, prin propunerile de extindere ale orasului, in afara de trupul principal care cuprinde
localitatea Baile Herculane vor exista 11 trupuri secundare care includ urmatoarele dotari
edilitare si turistice:

260

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Pentru toate terenurile din localitate s-au stabilit functiuni si destinatia acestora. Zonele functionale
au fost determinate in functie de activitatile dominante aferente suprafetelor respective de teren.
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Suprafata intravialnului propus se mareste cu 65,83 ha fata de cel existent.
Se observa o crestere a zonei de locuinte cu dotari complementare, incluzand structurile turistice
deja construite raspandite in teritoriu, prin amenajarile propuse pe Valea Cernei si in zona Vicol.
Disfunctionalitati identificate la nivelul teritoriului si al localitatii:
In urma analizelor, s-au constatat o serie de disfunctionalitati care urmeaza a fi rezolvate in
masura posibilitatilor prin propunerile de reglementari urbanistice, in cadrul reactualizarii P.U.G.
Baile Herculane:
- Existenta unor terenuri supuse eroziunii;
- Lipsa amenajarilor si protectiei impotriva inundatiilor pe unele cursuri de apa;
- Existenta spatiilor verzi cu vegetatie degradata;
- Problema traficului - arterele din oras sunt sufocate cauzand trafic lent in intregul oras. Cauzele
acestei stari de fapt sunt, latimea insuficienta a benzilor de circulatie, existenta intersectiilor
neamenajate corespunzator, unde capacitatea de circulatie este depasita si inexistenta unui sistem
de monitorizare a traficului;
- Cresterea numarului de mijloace de transport care amplifica gradul de ocupare a retelei stradale,
poluarea excesiva;
- Conditiile de trafic nesigure pe DN6 (E70) si DN67D din cauza lipsei traseelor alternative pentru
vehicule cu tractiune animala si agricole;
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in numar corespunzator;
- Existenta unor intersectii neamenajate ce pune probleme in fluidizarea circulatiei rutiere;
- Lipsa amenajarilor aferente spatiilor publice si terenurilor de sport;
- Zone de agrement (padure/parc) insuficient amenajate;
- Numar relativ mic de spatii de joaca pentru copii in zona de blocuri;
- Existenta, in unele zone ale orasului, a unor case proprietate privata necorespunzatoare din
punct de vedere estetic, dar si al sigurantei locatarilor, precum si a unor spatii improvizate de
comercializare a diferitelor produse;
- Lipsa unui turism de calitate superioara;
- Lipsa unei preocupari colective de dezvoltare durabila locala si zonala;
- Suprafete reduse de teren disponibile pentru noi investitii, implicand un pret relativ mare al celor
disponibile;
- Poluarea factorilor de mediu (aer, apa, sol, subsol) generata de traficul rutier pe rutele intens
circulate;
- Evolutie ascendenta a valorilor nivelului de zgomot si vibratii in special de-a lungul arterelor cu
circulatie intensa auto;
- Lipsa zonelor de protectie sanitara de-a lungul cursurilor de apa;
- Lipsa zonei de protectie din jurul cimitirelor;
- Existenta constructiilor in zona de protectie LEA de inalta si medie tensiune (zona Siminicea);
- Existenta constructiilor in zona DN67D cu interdictie de construire (in cartierul Pecinisca, sub
cariera de calcar);
- Existenta constructiilor in zona inundabila a raului Belareca (zona Siminicea);
- Evolutie demografica negativa.
Dezechilibrele in dezvoltarea economica - sunt incluse in starea materiala generala a
populatiei si de resursele financiare ale turismului la nivel national. Se remarca lipsa investitiilor in
domeniul turismului si foarte slaba intretinere a bazei materiale existente care in timp se
depreciaza si se degradeaza.
Din totalul de 4200 locuri de cazare in hoteluri, s-au oferit spre utilizare in 2007 patru complexe cu
o capacitate de cazare de 2447 locuri care in primele 10 luni ale anului au avut un grad de ocupare
mediu de 57%.
Dezechilibrul din industria turismului se rasfrange asupra starii materiale a populatiei care nu
gaseste de lucru pe toata perioada anului, pe o perioada de 5-6 luni pe an fiind trecuta in somaj
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tehnic.
Problemele sociale rezultate din perturbarile in ocuparea fortei de munca fata de resursele si
nevoile localitatii.
Disfunctionalitatea majora consta in profilul economic al statiunii Baile Herculane care este
preponderent acela de turism. Gradul de ocupare pe timp de iarna este foarte mic : 17-20%.
Hemoragia externa a fortei de munca ce a avut loc in ultimii ani, a avut ca efect scaderea drastica
a populatiei, incapabile sa se autosustina, degradarea si pierderea infrastructurii existente,
degradarea unora pana la distrugere (zona centru istoric).
In noile conditii, s-au restrans nivelul resurselor financiare, atat la nivelul administratiei
locale cat si a persoanelor fizice, vizibila in scaderea generala a nivelului de trai si a posibilitatilor
de modernizare si readaptare.
Cu toate ca zona detine un patrimoniu istoric si natural de exceptie, are un trecut in care
formele de turism si modalitatile de petrecere a timpului liber erau puternic valorizate, datorita
schimbarilor survenite in proprietate, instrainarea unor obiective si lipsa unor
investitori cu forta financiara corespunzatoare, toate au contribuit la deteriorarea si
distrugerea infrastructurii turistice, de tratament si de odihna a statiunii.
Aspecte de incompatibilitati dintre diferite zone functionale:
- Turism
- locuinte;
- Turism
- cimitir;
- Turism
- statie de betoane;
- Turism
- circulatie (parcari);
DN 67 D strabate teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane pe 18 km si intravilanul
acesteia pe cca. 6,5 km ca strada principala, pe un traseu sinuos, cu multe schimbari bruste de
directie, unele chiar cu 1800, avand latimi inferioare celei legale. Acest fapt produce incoveniente in
desfasurarea circulatiei urbane, reflectate in viteza si fluenta circulatiei, in consumul de carburant,
riscul de accidente si interferentele cu alte tipuri de circulatie urbana (transport in comun,
circulatia pietonala, aprovizionare etc.). Din aceste considerente se impune restrictionarea vitezei
pe toata lungimea, avand in vedere ca regandirea unui traseu alternativ, care sa ocoleasca
asezarea este greu de gasit.
In zona Vicol este necesara reorganizarea zonei din centru Vicol – turismul nu trebuie sufocat
de alte functiuni:
• Locuinta – circulatie – str. Trandafirilor, Zavoi – apar strangulari, nu se pot amenaja locuri
de parcare si exista strazi care trebuiesc pavate;
• Locuinte – zona verde de pe malul Cernei – apar anexe gospodaresti pe mal;
• Locuinte – cadru natural – respectiv versantii cu panta mare pe str. Trandafirilor si
Zavoiului unde s-a sapat in teren si s-au facut ziduri de sprijin mai inalte decat constructiile –
sunt de evitat astfel de amplasamente;
• Locuinte – zona de gospodarie comunala – se impune respectarea zonificarii functionale;
• Locuinte – locuinte – exista mici zone de locuit ce au aparut in "coastele" zonei
turistice vechi – str. Domogled si Liliacului, pe terenuri greu accesibile, fara drum de
acces, fara un plan de organizare, cu densitati mari. Apare stanjenirea reciproca date fiind
conditiile de construibilitate;
• Locuinte – lucrari edilitare – respectiv linii aeriene de medie tensiune care traverseaza zone
solicitate pentru constructii si care impun culoare cu restrictie de construire (zonele din lunca
Cernei).
Probleme privind starea fondului construit existent
• fondul construit din nucleul vechi al statiunii necesita reparatii capitale, modernizare,
diferentierea gradului de confort pentru o viitoare punere in circuitul turistic a tuturor spatiilor
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de cazare;
• incapacitatea administratiei locale, in lipsa unui sprijin consistent din partea ministerului culturii,
de a sustine si reabilita un important fond de cladiri, (locuinte, pavilioanne, administrative,
culturale, sociale etc.), inscrise in listele de patrimoniu national;
• fondul construit de locuinte din zona Vicol – din jurul cimitirului vechi – necesita asanare
si reorganizare pentru a deveni zona de vile turistice;
• fondul construit din str. Trandafirilor si Zavoi – se vor revizui toate posibilitatile de acces,
parcari aferente zonei de locuinte individuale.
Nivelul de poluare constatat in unele zone – propuneri de remediere
• folosirea combustibilului lichid in centrale individuale pentru incalzire - se poate remedia
prin folosirea altui combustibil mai putin poluant cum ar fi gazul natural;
• circulatie auto intensa in sezonul de vara – se poate devia o parte a acesteia pe drumut
ocolitor DN 67D;
• statie de betoane si de sortare pietris – necesita mutarea amplasamentului;
• molozul si deseurile ce provin din diverse lucrari de constructii si se arunca pe malul Cernei
– se pot depozita intr-un loc anume amenajat;
• camparea turistilor de-a lungul drumului DN 67D in zona "7 Izvoare" – sunt necesare
amenajari de spatii de campare si interzicerea camparii si comertului pe drum.
Disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor dotari si echipamente
publice - Decaderea economica a orasului a dus la disparitia unor institutii de cultura, precum
cinematograful, iar internetul a luat locul cartilor mai ales in randul tinerilor. Pretul cartilor in
comparatie cu nivelul veniturilor a dus si el la scaderea interesului pentru lectura in cazul
persoanelor varsnice, motiv pentru care si librariile au disparut treptat.
• Necesar de dotari de agrement pentru statiune:
• amenajare si dotare cazinou;
• amenajare terenuri de sport in jurul hotelurilor;
• dotarea stadionului cu sala de forta, vestiare si gradene; realizarea infrastructurii
specifice;
• amenajarea unui centru SPA cu infrastructura specifica
• amenajarea traseelor de cura de aer;
• amenajarea zonelor verzi din intravilan;
• amenajarea traseelor turistice in teritoriu;
• Necesar de dotari complementare pt. zonele de locuit:
• extindere spatii scolare : sala de sport, teren de sport, spatii verzi;
• amenajari de gradinite;
• amenajarea locurilor de joaca;
• amenajari spatii comerciale;
• amenajare piata agro-alimentara in zona Pecinisca – Acvaterm.
Aspecte critice privind organizarea circulatiei si transportului in comun – sunt necesare
lucrari de:
• reabilitarea si modernizarea strazilor rpincipale si secundare ce prezinta deficiente,
degradari;
• extinderea si echiparea strazilor principale si secundare;
• reabilitarea/refacerea podurilor peste Cerna;
• amenajarea intersectiei dintre strada Trandafirilor cu DN6 (E70) - podul peste
confluenta raurilor Belareca si Cerna, in zona gara CFR; amenajarea trotuarelor.
• acoperirea tuturor statiilor de autobuz;
• rezolvarea parcarii in centrul Vicol intr-un plan de amenajare al zonei (PUZ), actuala
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platforma de parcare cu tonete si garaje deranjeaza celelalte functiuni;
exista puncte de strangulare si lipsa de vizibilitate pe str. Zavoi care trebuie
rezolvate prin reconsiderarea profilului strazii;
locuri de parcare in zonele de locuinte individuale ce se impun in caz de autorizare de
constructii noi sau refaceri, extinderi
amenajarea platformelor de parcare si a acostamentelor pe DN67D
reabilitarea trotuarelor cu borduri conforme circulatiei persoanelor cu dizabilitati
realizarea de santuri si podete pe strazile principale si secundare

Aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu necesitatile
populatiei
• amenajarea unui cimitir nou;
• amenajarea zonei garii – ca poarta de intrare in statiune conform unui PUZ;
• amenajarea malurilor Cernei cu alei si spatii verzi;
• este necesar a se introduce gaze naturale pentru incalzirea si prepararea hranei si in
alimentatia publica;
Prioritati la nivelul teritoriului si al localitatii:
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Disfunctionalitati

Prioritati

Majoritatea strazilor din oras au o stare
necorespunzatoare
a
carosabilului;
scurgerea apelor este asigurata partial;
trotuare
deteriorate/lipsa/amenajari
pentru persoane cu dizabilitati si facilitîăți
pietonale,
lipsa/deterioarea
dotarilor
edilitare;
intersectii
neamenajate
corespunzator

- Reabilitarea si modernizarea strazilor ce prezinta
deficiente, degradari, amenajarea de rigole si podete
simple unde este necesar, pentru scoaterea apelor
pluviale de pe suprafata acestora
- Pavarea, extinderea si echiparea strazilor principale si
secundare:
realizarea
de
santuri
si
podete/trotuare/facilitati pietonale;
- Amenajarea / reabilitarea trotuarelor
existente cu
borduri conforme circulatiei persoanelor cu dizabilitati;
- Amenajarea intersectiilor
cu DN67D
(Gara, Primarie,
-Reconsiderarea
profilului strazilor
și revizuirea
tuturor

Majoritatea strazilor au capacitatea de
circulatie depasita si suferă strangulări
mai ales vara, in perioada de afluență
turistică maximă (str. Zavoi, str.
Izvorului, str. Vicol, str. Castanilor, str.
Trandafirilor).

Strada Zavoi prezinta puncte
vizibilitatea este deficitara;

Circulatie
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posibilitatilor de acces și parcari aferente zonei de locuinte
individuale.
-Devierea circulatiei pe drumul ocolitor DN 67D;
-Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje
supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public.

unde

Reconsiderarea profilului strazii Zavoi pentru rezolvarea
lipsei de vizibilitate si a punctelor de strangulare; trebuie
continuate lucrarile de largire si modernizare pana la
podul Vicol; se vor revizui toate posibilitatile de acces,
parcari aferente zonei de locuinte individuale

Strada Trandafirilor: circulatie strangulata
datorita lipsei parcarilor

-Reabilitarea str. Trandafirilor
-Se vor revizui toate posibilitatile de acces, parcari
aferente zonei de locuinte individuale

Lipsa trotuarelor / pistelor de biciclete
amenajate de o parte si de alta a DN 67D

Amenajarea unui trotuar/pista de biciclete in lungul DN
67D pana la iesirea din teritoriul administrativ

Lipsa parcajelor de tranzit in punctele de
belvedere de pe drumul national DN 67D

Realizarea unor spatii de parcare in punctele de belvedere
dotate cu mobilier si cosuri menajere.

Piste de biciclete

In zonele centrale si pe principalele strazi vor fi amenajate
si marcate piste pentru circulatia biciclistilor.

Lipsa parcajelor in interiorul localitatii,
generand aparitia de garaje improvizate
pe spatiul public

-Amenajarea unor zone de parcare distribuite uniform pe
suprafata localitatii, care sa asigure nevoile localnicilor si
vizitatorilor/turistilor
-Rezolvarea parcarii in centrul Vicol intr-un plan de
amenajare al zonei (PUZ).
-Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje
supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public

Probleme de accesibilitate la toate
intersectiile cu DN67D (Gara, Primarie,
Pecinisca, Hotelul Roman);

Amenajarea intersectiilor cu DN 67D.

Lipsa statiilor amenajate pentru oprirea
mijloacelor de transport interurban in
afara partii carosabile a drumurilor
nationale

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

Podul de acces in statiune, peste raul
Belareca, in zona garii si podul Vicol de

Amenajarea intersectiei dintre strada Trandafirilor cu DN6
(E70) - podul peste confluenta raurilor Belareca si Cerna,
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peste Cerna, necesita lucrari
modernizare
si
consolidare,
amenajarea intersectiilor.

de
cu

Podurile peste Cerna din zona veche,
patru la numar, necesita lucrari de
modernizare si consolidare
- Lipsa ecranelor de protectie fonica in
zona Garii, de-a lungul infrastructurii
feroviare
Zone de protectie /siguranta cai ferate

Zone de protectie /siguranta drumuri
nationale/E70

Cladiri si alte obiective de patrimoniu
puternic degradate si devalizate dupa
privatizare

Fond
construit si
utilizarea
terenurilor

Situatia incerta a unor cladiri vechi, cu
valoare istorica, culturala si patrimoniala
care necesita restaurare si reutilizare

Decaderea urbana a zonei centrale
datorita
aparitiei
unor
spatii
comerciale/de servicii neconforme, in
dezacord cu arhitectura locala si a
neclarificarii situatiei proprietatii unor
spatii de interes din zona centrala supuse
degradarilor / aflate in conservare (Parcul
Vicol, cladirile de monument, parcarile
hotelurilor Afrodita si Minerva etc);
Degradarea accelerata a unui important
tezaur arhitectural local.

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

in zona gara CFR; amenajarea trotuarelor:
realizarea unei treceri de pietoni in fata garii, precum si
trotuar pe partea dreapta tehnica a drumului cu parapet
de protectie din beton, pe partea dreapta tehnica a
drumului, de la pod (intersectia cu strada Trandafirilor)
pana la pensiunea Select (km 381+492 – pe partea
dreapta).
Reabilitarea/refacerea podurilor de peste Cerna;

Executarea unor lucrari de instalare de ecrane fonice
pentru diminuarea zgomotului in zona Garii, de-a lungul
infrastructurii feroviar.
-respectarea zonelor de protectie/sigurata a retelei de cai
ferate conform prevederilor RLU,
-solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente
-respectarea zonelor de protectie/siguranta a drumurilor
nationale/E70 conform prevederilor RLU,
-solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente
- Continuarea procesului de valorificare al acestui fond,
catre investitori interesati locali sau din alta parte, care sa
asigure refacerea si reutilizarea acestora.
- Refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea
normelor in vigoare si repunerea acestora in circuitul
turistic.
- Demolarea unor cladiri de patrimoniu care sunt in faza
avansata de degradare cu obligativitatea de
restaurare si mentinere a fatadelor; va fi privita ca o
masura exceptionala, de protejare a cetatenilor, dar
pentru care trebuie sa se asume responsabilitatea
neimplicarii si lipsei de masuri.
- Identificarea vinovatilor pentru distrugerea obiectivelor
de patrimoniu si obligarea la reabilitarea/reconstructia
acestora.
- Includerea cladirilor publice, vechi in cadrul unor
proiecte de intres local, pentru refacerea si consolidare;
- Conservarea caselor vechi, traditionale aflate in
proprietate privata si valorificarea lor urbanistica si
turistica.
- Fondul construit de locuinte din zona Vicol – din jurul
cimitirului vechi – necesita asanare si reorganizare pentru
a deveni zona de vile turistice;
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte.
- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea
acestuia (cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale
etc.).

- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea acestuia
(cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale etc.).

267

Elaborator
I.I. Anca Ciurduc
Todoran

RAPORT de MEDIU

“Reactualizarea Planului Urbanistic General si al
Regulamentului Local de Urbanism al localitatii
Baile Herculane”

In zona Garii sunt amplasate constructii
provizorii (chioscuri, tonete) cu volumetrii
si fatade care altereaza cadrul urban al
cladirii care este monument istoric;

Fronturi incomplete de case
Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului,
cu
posibilitati
de
valorificare constructiva
Tendinte de modernizare a cladirilor cu
materiale de finisaj straine de traditia
locala (plastic, tamplarie PVC)
Existenta constructiilor rezidentiale si
comerciale in zona de siguranta/protectie
a retelelor tehnico-edilitare (zona de
siguranta a liniilor LEA, statia de epurare)
in zona inundabila a raului Belareca
Cerna si in zona cu interdictie de
construire
Existenta unor constructii rezidentiale in
zona de siguranta/protectie a drumurilor
nationale DN6/E70 (Gara) si DN67D
(Pecinisca), calea ferata – zona Gara.
Inexistenţa unei infrastructuri dedicate
dezvoltării sectorului IMM, acestea
ocupând în principal locaţii improprii,
rezultate în general din conversia
locuinţelor sau amplasarea in constructii
improprii, cu volumetrii si fatade care
altereaza cadrul urban
Amplasarea
spatiului
destinat
ISU/Pompieri in centrul orasului
Lipsa rezervelor de suprafete in domeniul
public pentru servicii şi dotări publice
Cresterea presiunilor investitionale asupra
terenurilor aflate in extravilan, cu efecte
negative asupra dezvoltarii urbanistice
durabile si fragmentarii mediului natural;
Lipsa unei strategii corente privind
exploatarea si valorificarea potentialului
turistic;
Dezvoltări imobiliare necontrolate cu
deficit de dotări şi infrastructură DN67D, lunca Belareca, Siminicea,
Pecinisca,
Reorganizarea/reabilitarea
fondului
construit din punct de vedere spatial,
functional si arhitectural cu efecte

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

-respectarea zonelor de protectie/sigurata a retelei de cai
ferate / drumuri nationale conform prevederilor RLU,
-respectarea zonelor de protectie a monumentelor
conform prevederilor RLU
Respectarea normelor in vigoare si a prevederilor RLU cu
privire la fatade/volumetrii
-Solicitarea si respectarea avizelor forurilor
competente – SNCFR si DRDP conform RLU
Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte.
- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor
conform prevederilor RLU
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte
- Utilizarea materialelor si tehnicilor traditionale pentru
constructia sau reconstructia cladirilor (pastrarea
elementelor arhitecturale si urbanistice traditionale in
special la aliniament)
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor in
lunca Belareca si Cerna conform prevederilor RLU
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva caderilor de
stanci – zona Pecinisca, DN67D după coada lacului
- Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA in
subteran (zona Siminicea) conform prevederilor RLU

Aplicarea legislatiei in vigoare si a prevederilor RLU

Aplicarea legislatiei in vigoare si a prevederilor RLU

Relocarea spatiului destinat ISU/Pompieri din centrul
orasului si transformarea acestuia intr-o zona comerciala
Achizitionarea de terenuri.
Extinderea intravilanului.
- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor
conform prevederilor RLU

Elaborarea unei strategii de dezvoltare a turismului pentru
orasul Băile Herculane
Aplicarea prevederilor legale si a RLU in ceea ce priveste
zonele de siguranta si zonele cu interdictie de construire.

- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea
acestuia (cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale
etc.).
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negative asupra cadrului urban (zona
centrala, zona garii)

-Restaurarea/reabilitarea
prevederilor RLU

Lipsa (zona de blocuri)/ numar relativ mic
de spatii de joaca pentru copii in
localitae.
Lipsa unui centru comercial mare

Crearea de noi spatii de
modernizarea celor existente.

Existenta unei suprafate de intravilan in
zona de dezvoltare durabila a Parcului
National Domogled-Valea Cernei
Trasarea limitelor Siturilor Natura 2000
peste intravilanul existent la acea data al
localitatii Baile Herculane, ceea ce
genereaza permanent probleme de
locuire si dezvoltare a orasului.

Spatii
plantate,
agrement,
perdele de
protectie

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

constructiilor

joacă

pentru

conform

copii

și

Transformarea fostei fabrici de var intr-o zona comerciala
datorita avantajelor amplasamentului: accesibilitate,
parcaje etc
14,933% din intravilanul localitatii Baile Herculane se afla
in PNDV-C, zona de dezvoltare durabila
Clarificarea acestei situatii cu autoritatile competente si
revizuirea limitelor siturilor Natura 2000.

Vegetatie spontana lipsita de valoare,
crescuta necontrolat in unele zone din
intravilan

- Curatarea zonelor de tufarisuri si speciile nevaloroase,
crescute haotic si inlocuirea acestora cu pajisti naturale
si/sau specii ornamentale valoroase din flora locala.
- Realizarea unui cadastru verde si plantarea unor specii
autohtone mai indicate acestui mediu.

Existenta spatiilor verzi cu vegetatie
degradata;

- Curatarea spatiilor verzi din unitatile aflate in gestiunea
primariei, nivelarea si intretinerea gazonului.
- Obligarea agentilor economici care detin spatii aflate in
aceeasi situatie sa le igienizeze si sa le amenajeze.
- Plantarea acestora cu specii valoroase autohtone : teiul,
pinul negru, castanul etc.
- Amenajarea unor spatii de picnic si spatii de campare
dotate cu mobilierul aferent (loc de gratar, sursa de spa,
foisoare cu mese si bancute pentru servirea mesei, WC–
uri ecologic, cosuri pentru gunoiul menajer etc.).
- Amenajarea pe baza de PUZ/PUD a unui debarcader in
zona de extindere a intravilanului – DN67D si dotarea cu
barci cu vasle. Este interzisa utilizarea ambarcatiunilor cu
motor.
- Amenajarea integrata, la nivelul intregului oras a
gradinilor/parcurilor, alei pietonale, plantatii de aliniament,
amenajarea malurilor raului Cerna si dotarea cu bancute si
cosuri de gunoi;
- Amenajarea spatiilor publice si terenurilor de sport;
- Amenajare tabara scolara/studenteasca;
- Amenajare cinematograf
- Amenajare spatiilor de joaca pentru copii
- Amenajarea de zone pentru practicarea pescuitului
sportiv
- Amenajare Aquaparc
- Amenajarea unui spatiu pentru festivitati in aer liber
(rugi, serbari, festivaluri, concerte)

Zonele de agrement pe DN 67D, turism
necontrolat

Zone de agrement
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Aer
Poluarea aerului datorita:
• folosirii combustibilului lichid/solid
in centrale individuale pentru
incalzire
• circulatiei auto intensa in sezonul
de vara
• capacitate depasita a arterelor de
circulatie
• statia de betoane si sortare agregate
in zona turistică
Apa
-Zone de protectie /siguranta ape
-Risc de inundatii ale raurilor Cerna si
Belereca in timpul ploilor abundente.
-Deversari de ape uzate in raul Cerna
-Poluarea cu deseuri municipale si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei;
- Molozul si deseurile ce provin din
diverse lucrari de constructii si se arunca
pe malul Cernei

Probleme
de mediu

Sol/Utilizarea terenurilor
- Existenta unor terenuri supuse eroziunii;
- Poluarea factorului de mediu sol,
generata de traficul rutier pe rutele intens
circulate
- Abandonarea deseurilor municipale si a
deseurilor din constructii si demolari, in
special pe Valea Cernei;
- Prezenta pe teritoriul administrativ a
unei haldine de gunoi recent ecologizata
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;
- Pierderea completa a controlului public
asupra unor vaste teritorii urbane in care
restructurarea este imperios necesara.
- Suprafete reduse de teren disponibile
pentru noi investitii, implicand un pret
relativ mare al celor disponibile;
-Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului, cu posibilitati de valorificare

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Intreprinderea demersurilor pentru introducerea retelei de
alimentare cu gaze naturale pentru incalzirea orasului si
prepararea hranei si in alimentatia publica
- Devierea circulatiei pe drumul ocolitor DN 67D;
- Identificarea unor terenuri in domeniul public pentru
amenajarea de parcari in afara localitatii si organizarea
transportului in comun.
- Refacerea si modernizarea strazilor ce prezinta
deficiente, degradari, extinderea si echiparea acestora,
amenajarea intersectiilor.
- Dezafectarea statiei de betoane si sortare agregate si
mutarea amplasamentului;
-Respectarea zonelor de protectie/sigurata conform
prevederilor RLU,
-Solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente-Decolmatarea
si
largirea
albiilor,
ecologizare,
consolidarea malurilor si indiguiri in cazul cursurilor de apa
Cerna si Belareca, dar si a altor torenti de versant de pe
teritoriul localitatii, corelate cu investitiile ABA Banat.
- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor in
zona Siminicea si fosta haldina de gunoi
-Pentru finalizarea lucrarilor hidroenergetice din sistemul
Cerna – Belareca sunt necesare lucrari de suprafata:
•
Aparare mal drept;
•
Refacerea ecologica a malurilor lacului;
•
Finalizarea lucrarilor la drumul de contur al
lacului;
•
Consolidarea versantilor la DN 67D.
- Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare
conform prevederilor Master Planului pentru apă-apă
uzata al judetului Caraș-Severin
-Managementul deseurilor. Identificarea unor terenuri in
domeniul public pentru depozitarea controlata a deseurilor
din constructii si demolari

- Stoparea inaintarii si extinderii alunecarilor de stanci prin
realizarea unor ziduri de sprijin si contraforturi;
- Insamantarea cu specii cu talie mica si medie, care sa
compactizeze covorul vegetal ierbos si sa reduca
eroziunea in suprafata si eroziunea liniara;
- Decongestionarea traficului din localitate prin realizarea
unei rute ocolitoare si identificarea unor terenuri pentru
realizarea de parcaje in afara orașului corelat cu
dezvoltarea sistemului de transport public;
- Amenajarea si extinderea zonei de campare pe Valea
Cernei, cu dotari ecologice.
- Continuarea procesului de valorificare al fondului
existent catre investitori interesati locali sau din alta parte,
care sa asigure refacerea si reutilizarea acestora.
- Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte.
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Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

constructiva;
- Elaborarea unor PUZ-uri si realizarea constructiilor
conform prevederilor RLU
- Reevaluarea importantei fondului vechi construit,
consilierea si sprijinirea localnicilor in conservarea acestuia
(cladiri, imprejmuiri din piatra, instalatii industriale etc.).
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Geologie
Riscul alunecarilor de teren/caderi de
pietre in zona decopertata din preajma
fostei cariere de piatra Pecinișca, pe
cursul superior al raului Cerna, versantul
instabil din care se desprind mase de
roca, coasta drumului DN 67D – dupa
coada lacului Herculane; drum ocolitor de
pe malul drept al lacului de acumulare
Herculane

Zgomot si vibratii
Poluarea fonica - Lipsa ecranelor de
protectie fonica in zona Garii, de-a lungul
infrastructurii feroviare.

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

-Solutiile propuse pentru constructiile viitoare vor fi tratate
pentru fiecare caz in parte in relatie cu terenul de fundare,
in cadrul unui PUZ sau PUD, pe baza unor studii de caz,
dupa situatie. Lucrarile de sistematizare vor urmari
•
evitarea defrisarilor pe versanti
•
asigurarea unei judicioase colectari si scurgeri ale
apelor de suprafata, sisteme adecvate de drenaj
•
plantarea pe marginea drumurilor a unor specii
de arbori precum salcam, gorun, salcie frasin, catina,
anin.
-Pentru stoparea proceselor erozionale de suprafate, se
recomanda lucrari de impadurire cu specii de arbori cu
frunze cazatoare. care au radacini adanci si o pronuntata
evaporatie
Masuri adecvate de stabilizare si consolidare a versantilor,
cat si refacerea ecologica a cadrului natural, pentru
stoparea/ameliorarea fenomenelor de degradare
(versantul de sub fosta cariera de calcar, versantul instabil
din coasta drumului DN67D – dupa coada lacului de
acumulare Herculane si drumul ocolitor de pe malul drept
al lacului de acumulare Herculane)
-Respectarea interdictiiilor de construire pe versantii
vulnerabili la alunecari de stanci si torentialitate
- Colectarea eficienta a apelor de suprafata prin lucrari
agrotehnice si hidrotehnice; realizarea de lucrari
hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare)
pentru imbunatatirea drenajului natural al substratului;
- Fixarea alunecarilor prin infiintarea unor plantatii
pomicole noi si extinderea celor vechi, sau impaduriri
pentru stoparea fenomenelor de degradare si refacerea
ecologica a mediului natural;
- Interceptarea izvoarelor de coasta prin lucrari de captare
(puturi, tubulaturi orizontale), canalizarea la baza
versantilor;
- Eliminarea excesului de apa, acolo unde este posibil, prin
plantarea unei vegetatii forestiere sau ierboase care prin
consum si evapotranspiratie sa elimine supraumezeala;
Executarea unor lucrari de instalare de ecrane fonice
pentru diminuarea zgomotului.

Evolutie ascendenta a valorilor nivelului
de zgomot si vibratii in special de-a
lungul arterelor cu circulatie intensa auto;

Restrictionarea vitezei pe toata lungimea DN 67D care
strabate intravilanul localitatii Baile Herculane pe cca. 6,5
km ca strada principala si utilizarea acesteia ca traseu
ocolitor, alternativ, avand in vedere ca nu exista conditii
fizice pentru creerea altui drum care sa ocoleasca
asezarea.

Zgomot, polarea aerului si poluare
peisagera datorita statiei de betoane si
de sortare pietris

Mutarea amplasamentului statiei de betoane si de sortare
pietris.

Managementul deseurilor
-Poluarea cu deseuri menajere si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei.
-Depozitarea ilegala a deseurilor din
constructii si demolari.

-Adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de
transfer catre CMID Lupac;
-Modernizarea
si
completarea
colectare/transport a deseurilor;

infrastructurii

de

- Colectarea selectiva a deseurilor municipale
-Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea traseelor
turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice, de pe teritoriul
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de apa de
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Populatia/sanatatea umana
-Vechimea mare si necesitatea extinderii
retelei de alimentare cu apa/apa uzata
existenta
- Numar relativ mic de spatii de joaca
pentru copii in zona de blocuri; zone de
agrement insuficiente
- Lipsa locurilor de parcare amenajate in
numar corespunzator;
- Lipsa zonelor de protectie sanitara de-a
lungul cursurilor de apa;
- Lipsa zonei de protectie din jurul
cimitirelor;
- Existenta constructiilor rezidentiale in
zona de protectie LEA de inalta si medie
tensiune, în zona inundabila a raului
Belareca si in zona cu interdictie de
construire de sub cariera de piatra;
- infrastructura tehnico-edilitara necesita
modernizari si extinderi
- Evolutie demografica negativa.
- Stare materiala redusa a populatiei care
nu gaseste de lucru pe toata perioada
anului, pe o perioada de 5-6 luni pe an
fiind trecuta in somaj tehnic

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

adancime.
-Identificarea unui teren in domeniul public pentru
depozitarea controlata a deseurilor din constructii si
demolari sau incheierea unui contract de servicii cu
operatorul CMID.
- constientizarea populatiei cu privire la importanta
selectarii deseurilor si acolo unde se poate (locuinte
unifamiliale) a compostarii.
- Extinderea si reabilitarea retelei de aductiune si
alimentare cu apa potabila; realizarea si modernizarea
sistemelor de captare a apei potabile/izvoarelor
termominerale, a statiei de tratare, a statiei de pompare si
a rezervoarelor; Instituirea zonei de protectie sanitara si
perimetrul de protectie in jurul lucrarilor de captare,
constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa
potabila - lacul Herculane, statia de tratare a apei,
rezervoare ingropate, izvoarele minerale, statia de
epurare.
- Extinderea si reabilitarea retelei de
modernizarea statiei de epurare a orasului.

canalizare;

-Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA in
subteran conform prevederilor RLU (prioritar in zona
Siminicea).
- Racordarea localitatii Baile Herculane la magistrala de
gaz Caransebes – Orsova.
- Amenajarea si dotarea statiunii pentru intrarea in circuitul
statiunilor balneo-climaterice internationale
- Amenajarea unor zone de parcare distribuite uniform pe
suprafata localitatii, care sa asigure nevoile localnicilor si
vizitatorilor/turistilor;
- Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport, instalarea
zonelor de protectie sanitara;
- Inchiderea cimitirului din zona centrala – Parc Vicol. UAT
are disponibila o suprafeta de teren pe Platoul Siminicea,
zona propusa de extindere a intravilanului, in vederea
construirii unui cimitir nou.

Biodiversitate . Mediul natural
Trasarea limitelor Siturilor Natura 2000
peste intravilanul existent la acea data al
localitatii Baile Herculane, ceea ce
genereaza permanent probleme de
locuire si dezvoltare a orasului.
- Poluarea cu deseuri menajere si
organice in special zona “7 izvoare”, zone
situate in dezvoltarea durabila a Parcului
Domogled-Valea Cernei.

Clarificarea acestei situatii cu autoritatile competente si
revizuirea limitelor siturilor Natura 2000.

Patrimoniul cultural si arheologic

- Reabilitarea/refacerea/restaurarea cladirilor distruse si
valorificarea lor feconomica.

- Deteriorarea si distrugerea infrastructurii
turistice, de tratament si de odihna a
statiunii cu valoare de patromoiu
arheologic;
- Degradare accentuata a unor imobile
incluse pe lista de patrimoniou in urma

- Sprijinirea administratiei PNDVC la igenizerea traseelor
turistice, a dolinelor si cavitatilor carstice, de pe teritoriul
administrativ in scopul evitarii poluarii surselor de apa de
adancime.
-Amenajarea grotelor din apropierea statiunii si a
acceselor
- Amenajarea traseelor de cura, a traseelor turistice,
marcare si informare, mobilarea cu mobilier urban; trasee
ecvestre
- Respectarea prevederilor Planului de Management al
Parcului National Domogled Valea Cernei

Valorificarea turistica a patrimoniului antropic detinut prin:
- Semnalarea acestora, prin panouri de informare
turistica,
- Prezentarea unor informatii sumare despre aceste situri
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procesului de privatizare;
- Lipsa semnalarii zonelor si obiectivelor
unde exista situri arheologice sau
istorice;
- Lipsa unui cadastru local cu toate
cladirile cu valoare istorica aflate pe
teritoriul administrativ, a celor foarte vechi
si/sau
legate
de
existenta
unor
personalitati locale in vederea conservarii
acestora si valorificarii lor turistice;

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

- Educarea cetatenilor in scopul aprecierii valorilor de
patrimoniu local si de pe teritoriul localitatii, a importantei
puneri lor in circuitul stiintific.
- Inventarierea descoperirilor efectuate pe teritoriul
localitatii si valorificarea acestora in cadrul muzeului local.
- Implicarea mai decisa a administratiei locale in
gestionarea patrimoniului arheologic si istoric local.
- Actiuni de informare a proprietarilor asupra valorii
acestora si a legislatiei de protectie a patrimoniului;

-Situatia incerta a unor cladiri vechi, cu
valoare istorica, culturala si patrimoniala
care necesita restaurare si reutilizare

- Sprijinirea proprietarilor in reabilitarea si/sau
conservarea acestora si revalorificarea lor urbanistica.

- Incapacitatea administratiei locale, in
lipsa unui sprijin consistent din partea
ministerului culturii, de a sustine si
reabilita un important fond de cladiri,
(locuinte, pavilioanne, administrative,
culturale, sociale etc.), inscrise in listele
de patrimoniu national

- Asigurarea posibilitatilor de vizitare a acestor obiective
de catre cei interesati

- Semnalarea si prezentarea acestora.

- Continuarea procesului de valorificare al acestui fond,
catre investitori interesati locali sau din alta parte, care sa
asigure refacerea si reutilizarea acestora.
- Refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea
normelor in vigoare si repunerea acestora in circuitul
turistic. Demolarea unor cladiri de patrimoniu care sunt in
faza avansata de degradare va fi privita ca o masura
exceptionala, de protejare a cetatenilor, dar pentru care
trebuie sa raspunda cineva ca nu s-au luat masuri.
- Identificarea vinovatilor pentru distrugerea patrimoniului
cultural si arheologic si obligarea acestora la
reabilitarea/reconstructia monumentelor.
- Includerea cladirilor publice, vechi in cadrul unor proiecte
de intres local, pentru refacerea si consolidare;
- Conservarea caselor vechi, traditionale aflate in
proprietate privata si valorificarea lor urbanistica si
turistica.

Peisaj
- Zone de agrement
insuficient amenajate;

Ocuparea parcelelor libere cu constructii care se vor
integra in ansamblul stradal din care fac parte
- Respectarea perimetrelor de protectie a monumentelor
conform prevederilor RLU
- Refacerea zonelor de agrement
(padure/parc)

- Existenta, in unele zone ale orasului, a
unor
case
proprietate
privata
necorespunzatoare din punct de vedere
estetic, dar si al sigurantei locatarilor,
precum si a unor spatii improvizate de
comercializare a diferitelor produse;

- Refacerea cladirilor vechi degradate cu respectarea
normelor in vigoare si repunerea acestora in circuitul
turistic.

- Cladiri si alte obiective de patrimoniu
puternic degradate si devalizate dupa
privatizare;
-Fronturi incomplete de case;
-Terenuri
libere
in
perimetrul
intravilanului, cu posibilitati de valorificare
constructiva;
-Tendinte de modernizare a cladirilor cu
materiale de finisaj straine de traditia
locala (plastic, tamplarie PVC);
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Deficiente in sistemul de alimentare cu
apa

Retele
tehnicoedilitare

Zone de protectie sanitara

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

Modernizarea/reabilitarea/extinderea
retelei
de
aductiune si alimentare cu apa potabila pentru a satisface
necesitatile tuturor locuitorilor asezarii;
- Realizarea si modernizarea sistemelor de captare a apei
potabile, a statiei de tratare, a statiei de pompare si a
rezervoarelor.
Instituirea zonei de potectie sanitara si perimetrul de
protectie in jurul lucrarilor de captare, constructiilor si
instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila - lacul
Herculane, statia de tratare a apei, rezervoare ingropate,
izvoarele minerale, statia de epurare

Retele electrice
prezenta liniilor LEA in zona construita
rezidentiala din Siminicea, lipsa
iluminatului decorativ al cladirilor si
monumentelor reprezentative si reteaua
de iluminat public insuficienta/necesita
modernizari

- Marcarea zonelor de protectie cu regim sever in jurul
lacului Herculesc care reprezinta sursa de apa a localitati
- Respectarea zonelor/perimetrelor de protectle sanitara a
resurselor de apa potabila si termominerala conform
prevederilor RLU
- Reabilitarea statiei de epurare; realizarea de ministatii
de epurare si asigurarea epurarii apelor uzate din punct
de vedere cantitativ si calitativ in concordanta cu
alimentarea cu apa
- Reabilitarea si modernizarea retelei de canalizare
existenta;
- Extinderea retelei de canalizare si asigurarea colectarii
apelor uzate pentru toate cartierele orasului.
Initierea demersurilor pentru pozarea liniilor LEA in
subteran conform prevederilor RLU (prioritar in zona
Siminicea)
Extinderea iluminatului decorativ a cladirilor si
monumentelor reprezentative
Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public;

Zone de protectie /siguranta LEA

-respectarea zonelor de protectie/sigurata LEA conform
prevederilor RLU,

Deficiente ale infrastructurii de canalizare

Retele de gaz- Nu exista retea de
alimentare cu gaz in zona
Alimentarea cu energie termica
Localitatea nu dispune de sistem de
alimentare centralizat cu energie termică
pentru incalzire si prepararea a apei calde
pentru consum.
Incalzirea se realizeaza cu combustibil
solid - lemne (locuinte si pensiuni) si
combustibil lichid (hoteluri si alti agenti
economici
Telefonie/Comunicatii
Prezenţa liniilor aeriene pe tot cuprinsul
localitatii si lipsa retelei de cabluri de
fibra optica in unele zone din oras.

-solicitarea si respectarea avizelor forurilor competente
S-a propus racordarea localitatii Baile Herculane la
magistrala Caransebes – Orsova.
Racordarea localitatii Baile Herculane la magistrala de
gaz Caransebes – Orsova.

-Initierea demersurilor pentru pozarea retelelor
subteran conform prevederilor RLU
-Modernizarea si extinderea retelei de cabluri de fibra
optica pentru asigurarea unei calitati superioare a
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De asemenea, se remarca lipsa punctelor
de acces public la internet.
Gospodaria
comunala
Piete
Exista doua piete agroalimentare, situate
in cartierul de blocuri Pecinisca si in zona
bailor Venera pe str. Cernei, dar acestea
nu indeplinesc conditiile de autorizare

Cimitire
Cimitirul orasului Baile Herculane este
ocupat la capacitate maxima, fara
posibilitatea de extidere, situandu-se
chiar in centru langa parcul Vicol. Astfel
este necesar amenajarea unui cimitir
nou. Cimitirul din satul Pecinisca este
necesar a fi extins. Niciunul dintre ele nu
respecta distantele de siguranta
prevazute de legislatia in vigoare.

Beneficiar
Primaria Orasului
Baile Herculane

serviciilor de comunicatii
- infiintarea punctelor de acces public la internet
-Reabilitarea pietelor agroalimentare existente, pe baza de
PUZ/PUD, in relatie cu regenerarea urbana a cartierelor pe
care le deservesc. Amenajarea unei piete agroalimentare
in zona Pecinisca-Acvaterm.
-Relocarea spatiului destinat ISU/Pompieri din centrul
orasului si transformarea acestuia intr-o zona comerciala
-Transformarea fostei Fabrici de Var intr-o zona
comerciala si valorificarea avantajelor amplasamentul
-Exista posibilitatea amplasarii unui supermarket de
marime medie vizavi de Parcul Vicol, langa gradinita.
Inchiderea cimitirului din zona centrala – Parc Vicol
Construirea unui cimitir nou in zona propusa pt,
extinderea intravilanului (Platoul Siminicea) pe baza de
PUZ/PUD cu respectarea zonelor de protectie conform
RLU.

-Adaptarea statiei de transfer existente la necesarul de
transfer catre CMID Lupac;
- Modernizarea si completarea
colectare/transport a deseurilor;
Depozitarea deseurilor

infrastructurii

de

- Colectarea selectiva a deseurilor municipale
- Identificarea unui teren in domeniul public pentru
depozitarea controlata a deseurilor din constructii si
demolari sau incheierea unui contract de servicii cu
operatorul CMID.
Identificarea /achizitionarea unor terenuri pentru
construirea unor parcaje la marginea statiunii/ parcaje
supraetajate corelat cu dezvoltarea transportului public.

Transport public

Amenajarea alveolelor, dotarea cu mobilier urban si
acoperirea tuturor statiilor de autobuz
Dotarea statiilor de autobuz cu panouri de informare
turistica

Sanatate

Infrastructura de sanatate deficitara

Construirea unui spital si dotarea acestuia
Reabilitarea si dotarea unitatilor medicale existente

Infrastructura invechita si insuficienta

Reabilitarea si extinderea spatiilor scolare si dotarea
corespunzatoare
Construirea de gradinite

Educatie

Caracterizarea stării actuale a mediului in zona prevazuta prin PUG a fost realizată pe baza
datelor şi informaţiilor puse la dispozitie de titular referitoare la zona Baile Herculane, precum şi
a altor surse de informaţii publice disponibile la data elaborării raportului de mediu.
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Analiza starii actuale a mediului a fost realizata pentru fiecare aspect de mediu relevant,
selectat în cadrul discutiilor grupului de lucru, care poate fi influentat pozitiv si negativ, de
implementarea planului.
Aspectele de mediu relevante considerate sunt urmatoarele:
aer;
apa;
solul/utilizarea terenului;
zgomot si vibratii;
managementul deseurilor;
populatia/sanatatea umana;
biodiversitatea;
factorii climatici;
patrimoniul cultural si arheologic;
peisajul;
infrastructura rutiera/transportul;
turism;
constientizarea publicului
In baza analizei starii actuale a mediului s-au identificat aspectele si problemele de mediu
relevante pentru zona ce face obiectul planului urbanistic general. S-a analizat, de asemenea,
evolutia probabila a mediului în cazul în care nu se vor implementa prevederile planului
urbanistic general.
Din analiza situatiei actuale privind starea mediului, nu au fost identificate probleme majore de
poluare, ci probleme de dezvoltare durabila, lipsuri la nivel de societate, regresul populatiei,
degradare fizica si morala a patrimiului cultural local, lipsa reglementarilor clare in ceea ce
priveste urbanizarea localitatii sociale, in armonie cu mediul inconjurator.
In aria de implementare si in vecinatatea proiectului au fost identificate zone vulnerabile:
Existenta Parcului National Valea Cernei – Domogled in vecinatatea orasului Baile
Herculane si suprafata ocupata de parc din intravilanul localitatii – limitarea
activitatilor desfasurate in interiorul parcului;
Patrimoniul cultural, arhitectonic in relatie directa cu peisajul construit si turismul;
Solul in raport cu alunecarile de teren;
Apa in raport cu inundatiile.
Prin normele de aplicare a PUG sunt prevazute masuri de desfasurare a activitatilor in cadrul
suprafetelor care se incadreaza in zonele de dezvoltare durabila a parcului national DVC.
Elaborarea unui PUZCP pentru Zona Centrala Istorica este necesara ca prima masura pentru
implementarea unui program de dezvoltare durabila a statiunii Baile Herculane
In Parcul National Domogled Valea Cernei se gasesc doua situri Natura 2000: ROSCI0069
Domogled Valea Cernei si ROSPA domogled Valea Cernei.
Patrimoniul cultural si arhitectonic al localitatii necesita reabilitarea/refacerea/restructurarea.
Planul de urbanism general propuse masuri de prevenire si de actiune in situatii de riscuri
naturale.Prin PUG sun stabilite interdictii definitive de construire pentru zonele care prezinta
riscuri naturale, servituti de protectie etc
Pe teritoriul administrativ al localitatii Baile Herculane, calitatea factorilor de mediu se
incadreaza in limitele impuse prin legislatia de mediu in vigoare, pe teritoriul comunei nu exista
surse majore de poluare a factorilor de mediu.
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Problemele de mediu ale localitatii identificate si in cadrul realizarii PUG sunt:
Poluarea aerului determinata de trafic;
Poluarea apei determinata de deversari de ape uzate neepurate in raul Cerna, lipsa
zonelor de protectie sanitara, deseurile de orice fel abandonate pe cursuri de apa;
Inundatiile –ca factor de risc pentru zona locuibila din Lunca Cernei si raul Belareca;
Managementul deseurilor pe intreg teritoriul localitatii, inclusiv zonele de campare;
Alunecarile de teren in sensul dislocarii de stanci, caderi de pietre coasta drumului
DN 67D – dupa coada lacului Herculane si fosta cariera de calcar din zona Pecinisca;
Restrictiile urbanistice in ceea ce priveste utilizarea terenurilor
Turismul necontrolat si braconajul, recoltari de flora, fructe in Parcul National
Domogled Valea Cernei;
Degradare patrimoniului arhitectural si cultural de care beneficiaza localitatea. Lipsa
unui cadastru local cu toate cladirile cu valoare istorica aflate pe teritoriul
administrativ, a celor foarte vechi si/sau legate de existenta unor personalitati locale
in vederea conservarii acestora si valorificarii lor turistice;
Peisaj urban si a zonelor de interes cultural peisagistic sau de agrement degradat.
Planificarea urbanistica a localitatii are in vedere dezvoltarea localitatii ca statiune balneoclimaterica, turismul fiind cea mai importanta ramura a industriei care poate determina o
crestere a nivelului de trai al locuitorilor, in conditii de mediu (amplasament) restrictive pentru
alte tipuri de industrii.
Amplasarea extraordinara a localitatii intr-un mediu natural de exceptie, prezenta unui
patrimoniu arhitectural bogat si a unei traditii locale sunt doar cateva din avantajele acestei
variante de dezvoltare. Baile Herculane are un potential extraordinar de dezvoltare turistica
putand astfel, cu ajutorul unei strategii bine formulate si a unei dezvoltari controlate, sa devina
un extraordinar oras turistic montan asemanator multor orase europene.
Varianta dezvoltarii numai spre turism implica orientarea spre o economie bazata pe servicii, in
special a serviciilor generatoare de flux turistic.
La nivelul tesutului urban o astfel de dezvoltare implica in primul rand o politica de revitalizare si
restructurare a orasului cu un accent deosebit pus pe amenajarea infrastructurii existente
pentru primirea si distributia turistilor in oras.
Dezvoltarea socio-economică constituie factorul cu cel mai puternic impact asupra mediului
natural fiind responsabil pentru poluarea aerului în zonele urbane şi limitrofe, a solului, precum
şi a apelor de suprafaţă şi a celor freatice.
Managementul necorespunzaor al deseurilor municipale afectează în mod negativ mediul
înconjurător, având ca efect poluarea acestuia din cauza lipsei sau stării precare a
infrastructurii.
Efectele implementarii PUG asupra factorilor de mediu pot sa apara atat pe perioada de
executie a lucrarilor, cat si in timpul exploatarii investitiilor.
Emisiile provenite din activitatile specifice de constructie au urmatoarele caracteristici comune:
- sunt emisii la nivelul solului, nedirijate
- au impact preponderent local (nu afecteaza localitatile limitrofe amplasamentelor)
- sunt temporare (dureaza pana la terminarea lucrarilor).
Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor datorita
expunerii mai indelungate.
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Populatia existenta din zona locuita este expusa perioade limitate de timp, efectele avand
caracter de disconfort.
In perioada de constructie/dezinvestire propriu-zisa activitatile de decopertare a solului si/sau
schimbarea destinatiei terenului vor constitui sursa principala de afectare a calitatii solului.
De asemenea, pot aparea evenimente de poluare accidentala, cum ar fi scurgerile accidentale
de combustibili si uleiuri pe sol de la utilajele si mijloacele auto angrenate in activitatile specifice
de constructie.
Sursele accidentale de poluare pot apare ca urmare a avariilor de mica sau mare amploare, cu
deversari de lichide pe sol (scurgeri datorate neetanseitatilor, deversari din mijloace de
transport auto). Astfel, ca urmare a lucrarilor preconizate a se executa conform planificarii
durabile, in cazuri accidentale poate avea loc poluarea solului cu produse petroliere.
Pentru perioada de exploatare a propunerilor de dezvoltarea durabila a localitatii, efectele
principale pe termen mediu si lung vor fi estimate si incadrate in limitele impuse conform
normativelor in vigoare, pentru fiecare factor de mediu.
Investitiile propuse a fi realizate prin PUG sunt cu impact potential asupra mediului, în întelesul
dat de Ordinul 863/2002. Acestea trebuie sa fie însotite de studii de evaluare a impactului
asupra mediului. Evaluarile de impact se vor întocmi în conformitate cu cerintele legislatiei
nationale în vigoare si vor putea permite identificarea:
•
Efectelor potentiale asupra mediului în aria de proiect;
•
Celor mai bune tehnici si solutii disponibile pentru activitatile propuse;
•
Setului de masuri necesar prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative asupra
mediului generat de investitie;
•
Setului de masuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a realizarii investitiei.
La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din
punct de vedere al protectiei mediului (acolo unde este necesar, în conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu), în
cadrul careia exista de asemenea posibilitatea suplimentara a identificarii eventualelor aspecte
de impact si a conformarii cu prevederile legislatiei de mediu.
Analizând planul din perspectiva situatiei existente, nereglementate, in raport cu obiectivele
strategice de dezvoltare durabila actuale si viitoare, sunt evidente efectele pozitive ale PUG-ului
pe termen mediu si lung.
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