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DIAGNOZA STĂRII ŞI CALITĂŢII MEDIULUI ÎN BAZINUL 
HIDROGRAFIC AL BISTRIŢEI ARDELENE 

 
SILVIU-FLORIN FONOGEA1, VIOREL GLIGOR2, ION-HORAŢIU PAVEL3 

 
 
ABSTRACT: – The diagnosis of the state and quality of the environment in the hydrographical basin of 
Bistriţa Ardeleană. The evaluation of the state and quality of the environment represents an unavoidable 
undertaking inside the strategic land management process. The defining of the major water, air and soil 
pollution sources doubled by the diagnosis of the qualities of the environmental factors form an explicit 
framework over the real perspective of sustainable development of the investigated territory. The pollution, 
the efficient monitoring of the quality indicators of the environmental factors, alongside the effective 
measures towards the remedy of the signalled malefactions constitute the threesome point of view on the 
environmental issue. The hydrographical basin of Bistriţa Ardeleană brings together activities that can 
inflict inequities from the point of view of the environmental quality, especially in the urban area. Inside the 
rural area occasionally come to convert industrial activities, the main problems issued here being the 
defective management of the landfill waste, the uncontrolled wood clearance , the lack of any network of 
rural  waste water collection. An inventory of the main problem category, seconded by the shaping of the 
main action measures, constitutes the essence of this endeavour. 
 
Keywords: pollution, quality of the environmental factors, waste, malfunctions . 
 
 
1  Introducere 

Evaluarea stării şi calităţii mediului 
reprezintă un demers de neeludat în cadrul 
procesului de amenajare strategică a unui 
teritoriu. Nuanţarea surselor majore de poluare a 
apei, aerului şi solului, secondată de diagnoza 
calităţii factorilor de mediu, conturează un tablou 
explicit asupra perspectivei reale de dezvoltare 
durabilă a teritoriului investigat. Poluarea, 
monitorizarea eficientă a indicatorilor de calitate 
a factorilor de mediu, alături de măsurile efective 
de remediere a disfuncţionalităţilor semnalate, 
constituie triada abordărilor problematicii de 
mediu. Bazinul hidrografic al Bistriţei Ardelene 
concentrează activităţi ce pot induce inadvertenţe 
la nivelul calităţii mediului, preponderent în zona 
urbană. În cuprinsul arealului rural nu se 
concentrează, decât ocazional, activităţi 
industriale, principalele probleme semnalate aici 

fiind cele care ţin de managementul defectuos al 
rampelor de depozitare a deşeurilor, defrişările 
necontrolate, lipsa reţelelor de colectare a apelor 
uzate menajere. Inventarierea principalelor 
categorii de probleme, secondată de prefigurarea 
principalelor direcţii de acţiune, constituie esenţa 
acestui demers. 

Materialul privind starea şi calitatea 
mediului este tributar, în speţă, unor surse de 
informare publice, tip PLAM, PJGD (2007-
2113), PIDU Bistriţa, Strategia Locală de 
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bistriţa, 
fără a exclude documentele referitoare la 
contextul regional şi naţional (sub forma 
strategiilor pe o perioadă determinată, care nu 
induc inadvertenţe privind acuitatea datelor 
vehiculate). Ţin să menţionez faptul că am 
realizat o sinteză, în urma unui inventar al 
tuturor surselor posibil de abordat, valorificând 
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acele intervale temporare care ilustrează cel mai 
bine contextul evolutiv şi susceptibilitatea la 
situaţii generatoare de risc. 

S-a ţinut, în primul rând, cont de 
inventarierea principalelor categorii de surse de 
poluare, nuanţându-se specificităţi pe categorii 
de factori de mediu. În partea finală a fost 
schiţată problematica managementului 
deşeurilor în context bazinal, şi s-au configurat 
principalele disfuncţii aferente problematicii 
stării şi calităţii mediului. De altfel, aşa cum am 
mai menţionat şi cu altă ocazie, calitate 
mediului reprezintă una dintre coordonatele 
esenţiale în privinţa reconfigurării acestui 
teritoriu pe calapodul unei dezvoltări durabile. 

La nivelul teritoriului investigat s-a urmărit 
conturarea unui tablou sinoptic în privinţa 
următoarelor categorii de probleme: poluarea 
aerului, poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane, poluarea solului şi gestiunea 
deşeurilor. Exceptând fenomenul de depozitare 
necontrolată a deşeurilor, specific arealului 
rural, toate celelalte sunt rezultatul activităţilor 
socio-economice din cuprinsul municipiului 
Bistriţa şi nesemnificativ, a celor din comunele 
unde se derulează activităţi economice de 
producţie. 
 
2  Surse majore de poluare a aerului, 
apei, solului 

La nivelul municipiului există o serie de 
activităţi care prin natura lor au un rol 
determinant în poluarea mediului.  

 
2.1 Activităţile industriale 

În stabilirea impactului activităţilor 
industriale asupra mediului s-au luat în 
considerare obiectivele industriale care fac 
obiectul principalelor directive europene. 
Conform inventarelor făcute situaţia acestor 
instalaţii este următoarea: 

• Instalaţiile ce intră sub incidenţa 
Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării. În municipiul 
Bistriţa, sub incidenţa acestei directive se aflau 
în anul 2007, 5 societăţi: 

− SC ROMBAT SA, Bistriţa – 
producerea de acumulatori, baterii si pile 
electrice; 

− SC TERAPLAST GP SA, Bistriţa – 
producerea de cahle pentru teracotă si cărămizi; 

− Direcţia de Termoficare a 
Municipiului Bistriţa (începând cu luna aprilie 
2007 şi-a sistat activitatea de producţie); 

− SC ARIO SA, Bistriţa – topitorii 
pentru metale feroase; 

− SC KEMWATER CHIMBIS SRL 
Bistriţa – producţie sulfat de aluminiu (şi-a 
încheiat activitatea prin transfer la Bucureşti). 

• Instalaţiile ce intră sub incidenţa 
Directivei 1999/13/CE, privind limitarea 
emisiilor de compuşi organici volatili provenite 
din utilizarea solvenţilor organici în anumite 
activităţi şi instalaţii transpuse prin HG nr. 
699/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. În municipiul Bistriţa, conform 
inventarului realizat la începutul anului 2007, 
funcţiona un număr de 10 instalaţii: 

− SC VRG SRL Bistriţa – fabricarea 
poliesterilor armaţi cu fibră de sticlă; 

− SC PETRO COMINVEST SRL 
Bistriţa – fabrică mase plastice (ambalaje); 

− SC EUROCOMPOZITE SRL 
Bistriţa – atelier producţie articole din poliesteri 
armaţi cu fibră de sticlă; 

− SC IPROEB SA Bistriţa – fabricarea 
materialelor electroizolante; 

− SC SIGICOM SRL Bistriţa – atelier 
producţie poliesteri armaţi cu fibră de sticlă; 

− SC COMELF SA Bistriţa – fabricarea 
utilajelor pentru extracţie şi construcţii; 

− SCM CHIMICA Bistriţa – fabricare 
săpun şi uleiuri minerale; 

− SC TERAPLAST SA Bistriţa – 
producţie profile, granule şi ţevi PVC; 

− SC FLEXOPRINT SRL Bistriţa – 
secţie producţie ambalaje mase plastice; 

− SC GOLDPLAST SA Bistriţa – 
fabrică de ambalaje din material plastic. 

• Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei 
94/63/CE, privind controlul emisiilor de 
compuşi organici volatili rezultaţi din 
depozitarea carburanţilor şi distribuţia acestora. 
În municipiul Bistriţa funcţionează un număr de 
8 staţii de distribuţie de carburanţi. 

• Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei 
96/82/CE, privind controlul accidentelor majore 
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în care sunt implicate substanţe periculoase, 
SEVESO. Sub incidenţa acestei directive 
funcţionează următorii agenţi economici: 
Direcţia de termoficare a municipiului Bistriţa 
(uzina termică), SC BALINT SRL, SC 
TERAPLAST GP SA, SC PETROM SA – 
depozitul Petrom Bistriţa. 

• Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei 
2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor 
poluanţi în atmosferă care provin de la 
instalaţiile mari de ardere. Sub incidenţa acestei 
directive se află Direcţia de termoficare a 
municipiului Bistriţa cu Autorizaţia integrată de 
mediu nr. 55 NV6/29.12.2006. Prin Hotărârea 
Consiliului Local Bistriţa nr. 34/22.02.2007 s-a 
aprobat încetarea producerii, furnizării şi 
distribuirii energiei termice în municipiul 
Bistriţa. 

Un pas important pentru asigurarea calităţii 
aerului este realizarea Reţelei Naţionale de 
Monitorizare a Calităţii Aerului, care cuprinde 
un număr de 117 staţii automate şi 17 staţii. 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-
Năsăud a beneficiat de amplasarea unei staţii 
automate de monitorizare a calităţii aerului ca 
urmare a derulării Contractului nr. 84/2006 
privind Reţeaua Naţională de Monitorizare a 
Calităţii Aerului. Dotarea agenţiilor de mediu cu 
staţiile automate de monitorizarea aerului are ca 
scop evaluarea şi gestionarea sistemului de 
monitorizare a calităţii aerului, asigurarea 
calităţii datelor, informarea publicului prin 
sistemele de informare cu datele de aer validate 
(internet, panou extern, panou intern). Poluanţii 
monitorizaţi de staţie – dioxid de sulf (SO2), 
oxizii de azot (NO2, NO, NOx ), monoxid de 
carbon (CO), benzen (C6H6), pulberi în 
suspensie (PM10) şi ozon (O3) – sunt evaluaţi 
în conformitate cu Ordinul Ministerului Apelor 
şi Protecţiei Mediului nr. 592/2002 care 
transpune cerinţele prevăzute de reglementările 
europene. Staţia este dotată şi cu un sistem de 
monitorizare date meteo ce se realizează prin 
senzorii pentru direcţia şi viteza vântului, 
temperatură, umiditate relativă, presiune 
atmosferică, radiaţie solară şi senzor de 
precipitaţii. Datele de calitatea aerului provenite 
de la staţie sunt prezentate publicului cu ajutorul 
unui panou exterior amplasat în zone dens 

populate – la Bistriţa în parcul din Piaţa Mihai 
Eminescu) şi cu ajutorul unor panouri de 
interior – la sediu agenţiei – Bistriţa, strada 
Parcului, nr. 20 şi de asemenea prin internet 
(www.calitateaer.ro/). 
 
2.1 Traficul rutier  
 Constituie o importantă sursă de poluare a 
mediului urban, atât prin numărul mare de 
autovehicule, cât şi prin cantitatea de substanţe 
poluante evacuate. Poluarea aerului se datorează 
stării tehnice a autovehiculelor, calităţii 
combustibililor şi infrastructurii rutiere. 
Conform datelor obţinute după se constată că 
transportul rămâne în continuare o sursă 
importantă de emisii de poluanţi în atmosferă. 
 În ceea ce priveşte poluarea apei, principala 
sursă de poluare a râului Bistriţa o reprezintă 
totuşi apele uzate insuficient epurate evacuate 
de R.A.J.A. “AQUABIS “, staţia de epurare 
nefiind prevăzută cu treaptă terţiară pentru 
nutrienţi (NH4.+ - N ). De asemenea, calitatea 
apei râului Bistriţa este afectată de activităţile 
antropice din cuprinsul bazinului, agricole sau 
de altă natură. Mai mult decât atât, nu toate 
apele uzate menajere şi industriale colectate de 
pe teritoriul bazinului Bistriţei Ardelene ajung 
în sistemul de canalizare (reţeaua de canalizare 
are un grad redus de acoperire la nivelul 
aşezărilor rurale).  
 Staţia de epurare este amplasată în 
extremitatea de sud-vest a municipiului Bistriţa, 
pe malul drept al râului Bistriţa, afluent de dreapta 
al Şieului, afluent de stânga al Someşului Mare. 
Apele uzate sunt dirijate spre epurare în staţia  
veche cu capacitatea de 530 l/s şi în cea nouă, 
cu capacitatea de 500 l/s. Staţia veche de 
epurare este prevăzută cu trei linii, din care 
primele două sunt în stare de conservare: 

 două mecano-biologice:  
– una cu capacitatea de 110 l/s; 
– una cu capacitatea de 250 l/s. 

 una mecano-chimică cu capacitatea 
de 170 l/s. 

 Staţia nouă de epurare este prevăzută cu 
linie tehnologică de epurare mecano-biologică, 
cu capacitatea de 500 l/s. 
 
 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N.V

II, 
nr.

1/2
01

3 

htt
p:/

/ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro 

Silviu-Florin Fonogea, Viorel Gligor, Ion-Horaţiu Pavel 

 70 

3  Calitatea factorilor de mediu 
 
3.1 Calitatea aerului 

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului 
în cuprinsul bazinului studiat a avut (în anul 
2006, anterior echipării cu staţia automată), 
următoarea structură : 
A. determinări ale poluanţilor gazoşi dioxid de 

azot, dioxid de sulf şi amoniac :   
• prin prelevări de 24 ore, zilnic, în patru 

puncte din municipiul Bistriţa la: 
- SC IPROPEB SA  – zona industrială 
a municipiului Bistriţa; 
- SC URBANA SA – zona  depozitului 
de deşeuri;  
- sediul APM; 
- hotel DIANA -zona Staţia de Tratare; 

B. determinări de pulberi în suspensie PM10, 
zilnic, în municipiul Bistriţa, la sediul APM; 

C. determinări de pulberi sedimentabile, lunar, 
în :  
• patru puncte în municipiul Bistriţa 

- sediul APM; 
- partea de SV a municipiului (casă 
particulară în zona rampei de deşeuri); 
- staţia meteorologică; 

-SC MEFIL SA – în zona industrială;  
• un punct în Prundu Bârgăului;  

D. determinări la apele din precipitaţii, 
săptămânal, în 2(două) puncte din Bistriţa :  
• la depozitul RAJA AQUABIS;  
• la sediul APM; 

E. determinări ale nivelului de zgomot urban, 
lunar, în staţiile de trafic : 
• patru intersecţii în municipiul Bistriţa: 

-Intersecţia Piaţa Petru Rareş: Bl. 
Republicii- str. Crinilor- Bl. 1 
Decembrie;  
-Intersecţia Decebal : Bl.Decebal- str. 
Cuza Vodă – str. Ursului; 
-Intersecţia Poşta veche: Bl. 
Independenţei – str. Gării – str. 
Al.Odobescu; 
-Intersecţia Han: – Calea Moldovei- 
str. Năsăudului- Bl. 1 Decembrie; 

 
Concentraţii ale dioxidului de sulf 

În graficul următor este prezentată evoluţia 
concentraţiilor medii anuale (24 h), pentru 
indicatorului dioxid de sulf (SO2), în municipiul 
Bistriţa.  
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Sursa: APM Bistriţa-Năsăud 

 
Ord. 592/2002 pentru aprobarea 

Normativului privind stabilirea valorilor limită, a 
valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de 
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi 
oxizilor de azot, pulberilor în suspensie  (PM10 şi 
PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de 

carbon şi ozonului în aerul înconjurător impune 
valori limită zilnice pentru protecţia sănătăţii 
(0,125 mg/mc), valori ale valorilor pragului 
superior de evaluare (0,075 mg/mc) şi  pragului 
inferior de evaluare (0,05 mg/mc). 
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Concentraţii ale dioxidului de azot 
În municipiul Bistriţa, dioxidul de azot se 

monitorizează prin probe zilnice, de lungă 

durată (24 ore). În graficul următor se poate 
vedea evoluţia concentraţiei medii de dioxid de 
azot (NO2) în perioada 1995-2006. 
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Valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane sunt, conform Ordinului 592/2002, cu marjă 
de toleranţă (0,0533 mg/mc), şi valoarea limită fără marjă de toleranţă ( 0,04 mg/mc).  
 
Concentraţii ale amoniacului 

Amoniacul se monitorizează prin probe zilnice, de lungă durată (24 ore) în patru puncte fixe 
din municipiul Bistriţa. Conform STAS 12574/1987, este de 0,1 mg/mc pentru probele de lungă 
durată.  
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Pulberi în suspensie 
 Monitorizarea fracţiunii de pulberi în 
suspensie PM10, se face în punctul de prelevare 
de la sediul APM. Valoarea limitei zilnice pentru 
protecţia sănătăţii umane este de VL=0,05 
mg/mc. Conform PLAM, pentru anul 2006, din 
cele 256 prelevări s-au înregistrat 20 depăşiri  ale 
valorii limite zilnice, dar numai 12 depăşiri ale 

valorii limită cu marjă de toleranţă acceptată 
pentru anul 2006 (VLMj=0,0584 mg/mc). 
Concentraţia medie anuală pentru anul 2006 este 
de 0,0303 mg PM10/mc aer, situându-se sub 
valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii 
umane (0,040 mg/mc) dar peste valoarea 
pragului superior la media anuală (0,014 mg/mc). 
În anul 2007, s-au efectuat 313 prelevări, adică o 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N.V

II, 
nr.

1/2
01

3 

htt
p:/

/ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro 

Silviu-Florin Fonogea, Viorel Gligor, Ion-Horaţiu Pavel 

 72 

captură de date de 86,9 % ceea ce nu respectă 
obiectivul de calitate a datelor conform cerinţelor 
din Ordinul nr. 592/2002. Din numărul total de 
prelevări s-au înregistrat 18 depăşiri ale valorii 
limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane, 
frecvenţa depăşirilor fiind de 5,75 %. 
Concentraţia medie anuală în anul 2007 a fost de 
0,026 mg PM10/mc aer, situându-se sub valoarea 
limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane 
(0,040 mg/mc), dar peste valoare pragului 
superior la media anuală. 
 
Pulberi sedimentabile 
 Determinările lunare sunt efectuate în 4 

puncte din municipiu: Sediul APM, SC Mefil 
SA, SV-ul municipiului, Staţia Meteorologică, 
precum şi în Prundul Bârgăului. Valorile 
maxime admise de legislaţia în vigoare sunt de 
17 g/mp/lună.  
 În municipiul Bistriţa valorile cele mai 
ridicate se înregistrează în luna iulie, în punctul 
de prelevare SC Mefil SA, respectiv în zona 
industrială (fără să se depăşească valorile 
admise de normativele în vigoare). Acestea sunt 
mai mari în acest punct, datorită influenţei 
activităţilor industriale şi a transportului greu de 
pe drumul de centură. 

 

Variaţia indicatorului pulberi sedimentabile 
în municipiul Bistriţa - anul 2006
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Analiza precipitaţiilor 

Apele de precipitaţii se recoltează în 
municipiul Bistriţa din două puncte: depozitul SC 
AQUABIS SA şi Sediul APM Bistriţa. 
Colectarea şi analiza precipitaţiilor se efectuează 
săptămânal. În urma analizei precipitaţiilor nu s-a 
constatat apariţia de ploi acide în municipiul 
Bistriţa, conform datelor vehiculate în PLAM. 
Valoarea medie a pH-ului este de 7,75 la nivelul 
municipiului, uşor mai scăzută în punctul de 
monitorizare depozit RAJA, situat în apropierea 
zonei industriale a oraşului. 
 
Poluarea fonică 

APM efectuează determinări ale nivelului 
de zgomot în patru puncte în municipiul Bistriţa 
şi anume: 

 Intersecţia Piaţa Petru Rareş: Bl. 
Republicii – str. Crinilor – Bl. 1 
Decembrie; 

 Intersecţia Decebal : Bl. Decebal – str. 
Cuza Vodă – str. Ursului; 

 Intersecţia Poşta veche: Bl. 
Independenţei – str. Gării – str. 
Al.Odobescu; 

 Intersecţia Han : Calea Moldovei – str. 
Năsăudului – Bl. 1 Decembrie. 

Frecvenţa acestor determinări este lunară, 
valorile limită admise pe diferite categorii 
tehnice de străzi sunt conform Stasului 
10009/88.  

De asemenea, APM mai efectuează o serie 
determinări la limita unor zone funcţionale din 
Bistriţa (determinări efectuate la comanda 
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agenţilor economici), observându-se că există 
unele depăşiri faţă de nivelul de zgomot 
echivalent admis prin STAS 10009/1988, cap.2. 
În acest caz, ca urmare a faptului că unele din 
unităţile pentru care s-au efectuat determinările 
se găsesc în zona industrială, defalcarea 
nivelului de zgomot produs pe surse efective nu 
s-a putut realiza. Această zonă fiind relativ 
departe de zona locuită a oraşului, se poate 
considera că depăşirile înregistrate nu reprezintă 
o sursă de poluare sonoră cu efecte asupra 
populaţiei. 
 
3.2 Calitatea apei 
Calitatea apelor de suprafaţă 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-
Năsăud efectuează, conform planului propriu de 
monitorizare, o serie de determinări momentane 
ale calităţii apelor de suprafaţă în aval de zonele 
cu restituţii concentrate. Din rezultatele 
analizelor efectuate se constată că apele de 
suprafaţă se încadrează, în general, în clasa de 
calitate I cu unele excepţii. Râul Bistriţa 
înregistrează valori mai ridicate la indicatorii 
CCO-Mn, azot amoniacal, azotiţi, sulfaţi, 
cloruri, în amonte şi în aval de rampa de deşeuri 
a municipiului, la Unirea şi în aval de staţia de 
epurare datorită lipsei treptei terţiare de epurare. 
Ca şi caracterizare simptomatica, râul Bistriţa se 
încadrează într-o stare ecologică foarte bună pe 
un tronson de 29 de km până la confluenţa cu 
râul Bârgău, o stare ecologică bună pe un 
tronson de 25 de km, amonte de municipiul 
Bistriţa, după care pe tronsonul de 13 km din 
aval de acesta înregistrează o stare ecologică 
slabă. 

Pentru cunoaşterea calităţii apelor 
curgătoare din judeţ, SGA Bistriţa Năsăud 
dispune de o reţea de monitorizare ce cuprinde 
18 secţiuni pe râuri, prin care se asigură 
cerinţele specifice de investigare pentru 
următoarele tipuri de programe de monitoring: 

o Monitoring de supraveghere „S” – în 
17 secţiuni 

o Monitoring operaţional „O” – în 6 
secţiuni 

o Monitoringul secţiunilor de referinţă 
„R” – în 2 secţiuni 

o Monitoringul secţiunilor de 
potabilizare „P” – în 6 secţiuni 

o Monitoringul zonelor vulnerabile la 
nitraţi „ZV” – în 9 secţiuni 

o Monitoringul ihtiofaunei „IH” – în 18 
secţiuni 

o Monitoringul zonelor protejate „R” – 
în 2 secţiuni. 

Stabilirea reţelei de monitoring a avut la 
bază atât criterii tehnice care să satisfacă 
cerinţele Directivei Cadru a Apei, cât şi criterii 
economice în sensul utilizării aceleiaşi secţiuni 
în mai multe reţele de monitoring. Mediile de 
investigare analizate prin actualul sistem de 
monitoring sunt: apa, sedimentele, materiile în 
suspensie şi biota. Determinările de laborator au 
cuprins analizele fizico-chimice, biologice şi 
microbiologice. 

Fiecare indicator fizico-chimic a fost 
încadrat în categoria de calitate prin compararea 
valorii de sinteză (medie aritmetică) cu valoarea 
limită admisibilă conform “Normativului 
privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă 
în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor 
de apă” aprobat prin Ordinul nr. 161/2006. 

În ceea ce priveşte stadiul calităţii apelor 
curgătoare de suprafaţă utilizate pentru 
potabilizare (HG 100/2002), se organizează 
campanii de recoltare a probelor de apă la 
secţiunile de monitorizare amplasate pe râurile: 
Bistriţa (prizele Bistriţa Bârgăului aval de 
acumularea de la Colibiţa, Bistriţa, Sărata, 
amonte de confluenţa cu Şieul) şi Geamănu 
(priza Cuşma). În urma analizelor efectuate s-a 
constatat că există o concordanţă deplină între 
calitatea  apei de suprafaţă utilizată pentru 
potabilizare (categoria A2) şi nivelul de tratare 
asigurat de staţia de tratare (tratare normală 
fizică, chimică şi dezinfecţie), la fiecare din cele 
3 secţiuni monitorizate. 

Stadiul calităţii apelor, conform normelor 
privind condiţiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate (aprobate prin HG 
352/2005), la nivelul bazinul hidrografic 
investigat a fost identificat un tronson sensibil 
pe râul Bistriţa: priza Bistriţa Bârgăului – Sărata 
(datorită lipsei treptei terţiare de epurare). 
 
Calitatea apei din lacuri 

Lacul Colibiţa este investigat în trei 
secţiuni reprezentative (intrare lac, mijloc lac şi 
ieşire lac), pe diferite profile de adâncime, 
monitorizându-se astfel un număr de 8 
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secţiuni/profile, în patru campanii de recoltare 
(iunie, iulie, august şi octombrie). Istoricul 
prelevărilor de probe atestă (conform PLAM) 
faptul că în toate campaniile de recoltare, 
culoarea şi mirosul apei nu au prezentat 
caracteristici deosebite. 

Pe baza analizelor fizico-chimice, s-a 
constatat că apa lacului se încadrează în categoria 
I de calitate, la indicatorii: concentraţia 
oxigenului dizolvat, consumul biochimic de 
oxigen (CBO5) şi capacitatea de mineralizare 
aerobă. Valorile fosforului total încadrează apa 
lacului în categoria eutrofă iar valoarea azotului 
mineral total în categoria oligotrofă.  

Din punct de vedere biologic, valorile 
biomasei fitoplanctonice, în zona fotică, 
încadrează apa lacului în categoria lacurilor 
oligotrofe. Fitoplanctonul a fost reprezentat de 
diatomee, peridinee şi clorofite, nesemnalându-
se fenomene de înflorire a apei lacului. 
 
Calitatea apelor subterane 

Reţeaua de monitoring a calităţii apelor 
subterane din judeţul Bistriţa Năsăud, cuprinde 
11 foraje freatice reprezentative şi 2 izvoare 
incluse în reţeaua hidrologică naţională, precum 
şi un număr de 8 foraje (aflate în proprietatea 
terţilor) pentru automonitoringul zonelor 
obiectivelor care creează presiuni antropice. 
Calitatea apei din fântânile domestice se 
monitorizează de către ASP Bistriţa Năsăud. 

Parametrii monitorizaţi sunt: cantitativi 
(nivelul piezometric H – în cazul forajelor şi 
debitul Q – în cazul izvoarelor) şi calitativi 
(indicatori fizico-chimici şi bacteriologici). 

La evaluarea calitativă a apelor subterane 
se iau de asemenea în considerare şi rezultatele 
obţinute prin automonitoringul forajelor de 
observaţie şi control al poluării, amplasate în 
zona surselor semnificative de poluare, precum 
şi analizele primite de la Autoritatea de Sănătate 
Publică ce cuprind fântânile domestice din 
mediul rural. 

Privitor la starea globală a calităţii 
resurselor de apă freatică în hidrostructura 
investigată, în corpul ROSO09/Someşul Mare, 
luncă şi terase, apa forajelor de reţea analizate 
prezintă depăşiri la următorii indicatori : reziduu 
fix (Rusu Bîrgăului F1), oxigen dizolvat (sub 
limita minimă admisibilă la toate forajele) si 
amoniu, de asemenea la toate forajele. 

Punctele critice din cuprinsul corpului 
ROSO09/Someşul Mare, luncă şi terase, ce se 
regăsesc în cuprinsul arealului investigat de noi 
(conform PLAM):     

• unităţi zootehnice, 
• staţia de epurare Bistriţa,  
• staţii de carburanţi, etc.  
Problema afectării potenţiale sau efective a 

apelor subterane se manifestă în mod curent la 
unităţile de gospodărire comunală, fiind 
localizată la fronturile de captare, forajele de 
exploatare, precum şi la alimentările cu apă ale 
agenţilor economici sau populaţiei rurale, 
realizate prin izvoare captate şi fântâni. Acest 
fenomen se produce datorită nerespectării 
zonelor de protecţie sanitară a perimetrelor de 
captare şi foarte rar datorită unor fenomene de 
alunecări de teren. 

În cadrul reţelei de foraje de observaţie şi 
control a poluării apelor subterane, instituite în 
jurul unor beneficiari industriali în corpul 
ROSO09/Someş Mare, lunca şi terase au fost 
monitorizate 3 foraje de urmărire a poluării la 
SC Ario SA Bistriţa, 6 foraje de urmărire a  
poluării de la unitatea Petrom Bistriţa Năsăud, 
un foraj de la SC Rombat SA Bistriţa Năsăud şi 
un foraj de la SC Teraplast SA Bistriţa Năsăud. 
În urma  analizelor efectuate (cu o gamă redusă 
de indicatori), remarcăm impurificare cu 
substanţe extractibile, CCO-Cr şi CCO-Mn la 
staţiile PECO. La forajele de la Ario se constată 
prezenţa substanţelor extractibile precum şi 
depăşiri la  indicatorii CCO-Mn, fier şi mangan. 
La SC Rombat avem depăşire la CCO-Mn. 
 
3.3 Calitatea solurilor 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-
Năsăud, prin laboratorul propriu, efectuează  în 
mod curent analize ale pH-ului şi metalelor din 
sol. Punctele de prelevare sunt: limita haldei de 
zgură, limita rampei deşeurilor menajere, zona 
industrială. Conform materialelor consultate 
(PLAM), se înregistrează depăşiri ale valorilor 
normale la prelevările de sol de suprafaţă la 
indicatorul Pb în toate cele 3 puncte de 
prelevare. În ceea ce priveşte prelevările de 
adâncime s-au înregistrat depăşiri ale valorilor 
normale la indicatorul Zn, la limita haldei de 
zgură, la Cu la limita rampei de deşeuri 
menajere şi la indicatorul Pb în toate cele 3 
puncte de prelevare.  
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3.4 Radioactivitatea 
Începând cu luna martie a anului 2007, în 

cadrul APM Bistriţa-Năsăud, a început 
funcţionarea unei staţii automate de monitorizare 
a radioactivităţii aerului. Aceasta, face parte din 
Reţeaua Naţională de supraveghere a 
radioactivităţii mediului alături de alte 38 de 
locaţii de pe teritoriul României. 

Staţia automată de monitorizare a 
radioactivităţii aerului este amplasată în incinta 
APM Bistriţa-Năsăud şi transmite informaţii 
despre doza de radiaţie gamma absorbită în aer şi 
despre parametrii meteorologici cum ar fi 
temperatura, umiditatea, viteza vântului, direcţia 
vântului, cantitatea de precipitaţii căzută, 
presiunea absolută, presiunea relativă, latitudinea 
şi longitudinea. Datele obţinute sunt mediate şi 
transmise la un interval de 15 minute la serverul 
din interiorul APM, iar mai departe sunt preluate 
de pe o reţea securizată RDS, de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului 
 

4  Deşeurile 
 
4.1 Colectarea deşeurilor 

Serviciile de salubrizare ale localităţilor 
(precolectare, colectare, transport şi depozitare 
deşeuri municipale) se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităţilor 
publice locale. Colectarea deşeurilor menajere 
se realizează cu un nivel foarte scăzut al 
colectării selective în punctele de precolectare, 
aceasta realizându-se doar în Bistriţa iar 
transportul se realizează cu mijloace auto care, 
uneori nu sunt asigurate împotriva pierderilor de 
deşeuri pe traseele de transport. În cele mai 
multe situaţii amplasamentele nu corespund din 
punct de vedere al distanţei faţă de apele de 
suprafaţă şi localitate.  

Colectarea deşeurilor menajere, comerciale 
şi asimilabile este realizată încă de către S.C. 
URBANA S.A şi de SC CODRIŞOR SRL, 
celălalt mare operator din municipiul Bistriţa. 

 
Compoziţia medie a deşeurilor menajere 

4,8% 2,8%3,7%
8,6%

56,1%

20,8%
3,2% deseu hartie si carton

deseu sticla
deseu metalic
deseu plastic
deseu biodegradabil
deseuri inerte
alte deseuri 

 
Sursa: APM Bistriţa 

 
Pentru municipiului Bistriţa, colectarea 

deşeurilor menajere, comerciale şi asimilabile 
acestora se realizează după un grafic întocmit pe 
străzi, zone si ore. Deşeurile comerciale şi 
asimilabile acestora sunt colectate de către fiecare 
agent economic în pubele proprii de 120 l sau 240 
l, a căror ridicare este efectuată în urma încheierii 
unui contract de salubritate cu una din firmele 
amintite mai sus. Ritmicitatea ridicării este stabilită 
prin contract direct cu beneficiarul, în funcţie de 
cantitatea de deşeuri rezultate în urma activităţilor 
desfăşurate. Colectarea deşeurilor menajere se 

realizează fără o selecţie prealabilă în pubele 
proprii în cazul locuinţelor individuale şi în 
containere de 1,1 mc sau 5 mc în ansamblurile de 
locuinţe. Containerele sunt amplasate pe platforme 
gospodăreşti, special amenajate cu respectarea 
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.536/ 1997.  

Cantitatea de deşeuri depozitate în rampă a 
scăzut din 2004 în 2007 cu 10%, în acelaşi timp 
scăzând şi importanţa agentului economic de 
colectare a deşeurilor SC CODRIŞOR SRL. 
Cantităţile de deşeuri depozitate în rampă în 
perioada 2004-2007, exprimate în tone, au fost: 
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Sursa: S.C. URBANA S.A şi S.C. CODRIŞOR SRL 

 
4.2 Depozitarea deşeurilor 

Municipiul Bistriţa are o rampă de 
depozitare a deşeurilor menajere situată la 
extremitatea străzii Victor Babeş pe malul stâng 
al râului Bistriţa, cu acces din prelungirea străzii 
Victor Babeş. Rampa funcţionează în condiţii 
necorespunzătoare: amplasat pe malul râului 
Bistriţa şi în apropierea zonei de locuit şi a ajuns 
de mult la capacitatea maximă de umplere. 
Această rampă a fost propusă spre neutralizare 
şi închidere la sfârşitul anului 2006, termen 
stabilit prin programul de conformare impus de 
Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, 
din mai multe motive: 

 capacitatea depozitului se găsea la limita 
de epuizare, ceea ce a dus la depozitarea 
pe verticală; 

 amplasament impropriu: 30 m faţă de 
râul Bistriţa şi 1500 m faţă de localitate; 

 lipsa unor amenajări tehnice privind 
etanşarea faţă de nivelul pânzei de apă 
freatică; 

 autoaprinderi accidentale datorate 
acumulărilor de biogaz; 

 degajare de mirosuri, praf, emisii de 
CH4, NH3, CO2, SO2, NOx. 

Cu toate acestea, rampa funcţionează până 
la realizarea centrului de management integrat 
de la Tărpiu (o să fac o prezentare pe larg a 
acestuia, la finalul materialului despre deşeuri). 
Înainte de acest proiect, primăria Bistriţa a 
finanţat un proiect de fezabilitate pentru 
amenajarea unei rampe ecologice pe un nou 
amplasament. Depozitul urma să fie realizat la o 
distanţă de circa 1,8 km de zona locuită, în NV-
ul municipiului, într-o vale naturală cunoscuta 
sub numele de Valea Scurtă.  

Conform Planului de implementare a 
directivei privind depozitarea, depozitele care 
vor sista depozitarea se vor închide conform cu 
cerinţele Directivei 1999/31/CE, într-o perioadă 
de maximum 2 ani după sistarea depozitării. 

În mediul rural din cuprinsul bazinului 
hidrografic analizat sunt inventariate 
următoarele depozite, în cazul cărora trebuia ca 
până la data de 16 iulie 2009 să se sisteze 
depozitarea, urmând  salubrizarea zonei şi 
reintroducerea acesteia în circuitul natural: 

 
Nr.crt Localitate Denumire depozit Distanta fata de 

zona locuită (km) 
1 Bistriţa Bârgăului Bistriţa Bârgăului 1 
2 Colibiţa Colibiţa 3 
3 Rusu Bârgăului Rusu Bârgăului 1 
4 Livezile Livezile 0,5 
5 Dorolea Dorolea 0,5 
6 Cuşma Cuşma 0,5 
7 Dumbrava Dumbrava 0,5 
8 Valea Poienii Valea Poienii 0,5 
9 Prundu Bârgăului Susenii Bârgăului 2 

10 Susenii Bârgăului Susenii Bârgăului 1 
 

În comuna Joseni nu există depozit decât la 
Rusu Bârgăului, iar în comuna Tiha Bârgăului, 
nu există depozite de deşeuri în cele cinci 
localităţi ale comunei. 

Depozitele de deşeuri din zonale rurale sunt 

relativ mici, variind de la câţiva mc la câteva 
mii de mc. Acestea sunt amplasate la graniţele 
dintre sate, lângă cursurile de apă.  Închiderea 
spaţiilor de depozitare necontrolată se va face 
conform Ordinului 1274/2005. 
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Deşeurile industriale 
Deşeurile industriale (cca. 5000 tone/an) se 

depozitează în halda de zgură, situată în 
apropierea zonei industriale, aparţinând 
S.C.ARIO S.A. Bistriţa. Halda de zgură are 
următoarele caracteristici: capacitate proiectată 
400000 m3, capacitate ocupată (31.12.2003) 
200000 m3, suprafaţă 4 ha, suprafaţă ocupată 
(31.12.2003) 2,4 ha. În acest depozit ajung în 
fiecare an următoarele tipuri de deşeuri: nisip 
uzat şi zgură, miezuri şi forme de turnare. 
 
4.3 Reciclarea deşeurilor 

Principalele firme de reciclare din 
municipiu sunt următoarele: 

 SC REMAT SA (plastic, hârtie, carton, 
metal); 

 SC REDIVIVUS SRL (hârtie, carton, 
metal); 

 SC FITART PLAST SRL (plastic); 
 S.C.ROMBAT S.A. (acumulatori); 
 SC ALUMIL ROM INDUSTRY SRL 

(aluminiu). 
 
4.4 Impactul activităţilor de gestionare a 
deşeurilor asupra mediului 

Impactul activităţilor de gestionare 
necorespunzătoare a deşeurilor asupra factorilor 
de mediu se exprimă prin poluarea directă a 
solului datorată depozitării deşeurilor, prin 
impurificarea apelor subterane, prin existenţa 
unor terenuri degradate ca urmare a 
depozitărilor la întâmplare a deşeurilor. 

Lipsa instalaţiilor de colectare şi evacuare a 
gazului metan rezultat în urma proceselor de 
fermentare anaerobă conduc la fenomene de 
autoaprindere cu degajare de gaze toxice. 

Un alt impact major al depozitelor îl 
reprezintă disconfortul vizual generat de afectarea 
peisajului de către depozitele neconforme. 

Analizând rampele de deşeuri din teritoriul 
investigat se constată o serie de deficienţe: 

-capacităţile depozitelor se găsesc la limita 
de epuizare sau aproape de aceasta existând 
situaţii de depozitare pe verticală; 

-poziţiile amplasamentelor sunt în general 
defectuoase din punct de vedere al apropierii de 
locuinţe sau cursuri de râu; 

-lipsa amenajărilor tehnice privind 
etanşarea faţă de nivelul pânzei de apă freatică; 

-autoaprinderi accidentale datorate 
acumulărilor de biogaz; 

-degajare de mirosuri, praf, emisii de CH4, 
NH3, CO2, SO2, NOx. 
 
4.5 Managementul deşeurilor 

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate 
este un indicator care reflectă modul de colectare 
al deşeurilor municipale şi se calculează ca raport 
între deşeurile generate şi deşeurile colectate. 
Deşeurile colectate reprezintă deşeurile generate 
care sunt colectate prin servicii de salubritate. 
Deşeuri necolectate reprezintă deşeurile generate 
care nu sunt colectate prin servicii de salubritate 
(ex. populaţie rurală şi urbană care nu 
beneficiază de servicii de salubritate). Deşeurile 
generate reprezintă deşeurile colectate din mediul 
urban şi rural, cât şi deşeurile necolectate din 
mediul urban şi rural. 

Sistemul de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Bistriţa Năsăud conţine 
elemente în totală conformitate cu cerinţele UE, 
a PNGD, PRGD şi anume: 
• sistem de precolectare şi colectare selectivă a 
deşeurilor; 
• vehicule de colectare şi containere specifice de 
transport; 
• centre şi puncte de transfer; 
• închiderea depozitelor neconforme din zonele 
urbane şi rurale; 
• construirea unui depozit judeţean conform care 
include o staţie de sortare şi o staţie de 
compostare. 

Se prevede realizarea următoarelor: 
1. Centrul de management integrat al deşeurilor, 
amplasat în comuna Dumitra, localitatea Tarpiu, 
pe un teren în suprafaţa de 169046 mp, 
identificat, conform HG 905/2002 Anexa nr. 16. 
În cadrul centrului se vor amenaja: 

- un depozit ecologic, compartimentat în 4 
celule, pe o suprafata de 108175 mp, din 
categoria depozitelor de deşeuri nepericuloase 
(clasa b), încadrat conform criteriilor aprobate 
prin Ord. MMGA 95/2005. Capacitatea totală de 
depozitare: 1211713 mc, este repartizata, astfel: 

• Celula 1: Volum = 408 983 mc; 
• Celula 2: Volum = 291 569 mc; 
• Celula 3: Volum = 228 236 mc; 
• Celula 4: Volum = 282 324 mc. 
Perioada de operare este de 20 de ani, 

durata de monitorizare post-închidere: minim 30 
de ani, număr de locuitori deserviţi: 317254 
locuitori din care: 114978 în zone urbane şi 
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202276 în zone rurale (56 comune ce cuprind 
235 sate ale judeţului). 

- zona tehnică, cu o suprafaţa de 60871 mp, 
formată din Staţia de tratare mecano-biologică, 
Staţia de compostare-destinate procesării deşeuri-
lor recepţionate, Staţie de epurare şi dotări pentru 
desfăşurarea activităţilor tehnice şi administrative, 
complementare unui sistem integrat de gestionare 
şi management al deşeurilor municipale. 
2. Staţia de transfer Bistriţa,  amplasată pe o 
suprafaţă de teren de 3024 mp din “Păşune 
Bistriţa-Valea Boilor”, din municipiul Bistriţa. 
Inclusă într-o incintă de formă rectangulară, cu 
dimensiunile de 108x28 m este amplasată 
paralel drumului de acces, fiind prevăzută cu 
drumuri de legătură între drumul principal şi 
deschiderile de acces ale incintei (amplasate pe 
laturile scurte ale acesteia).  
3. Puncte de transfer 4 (patru) la: Galaţii 
Bistritei, Năsăud, Sângeorz-Băi şi Beclean.  
4. Centre de colectare deşeuri voluminoase. 
Comunele teritoriului investigat sunt arondate 
Staţiei de transfer Bistriţa, alături de  Dumitriţa, 
Budacu de Jos, Şieu Măgheruş. 
 
5. Concluzii 

Acestea vor fi exprimate sub forma unor 
disfuncţionalităţi semnalate în urma demersului de 
diagnoză a stării şi calităţii mediului din cadrul 
bazinului hidrografic investigat. Disfuncţionali-
tăţile s-au conturat şi sunt subordonate paradig-
matic conceptului dezvoltării durabile. Acestea 
sunt: 

 funcţionarea unor companii poluatoare 
cu sisteme de reţinere ineficiente; 

 degradarea calităţii aerului, datorită stării 
infrastructurii edilitare, stării tehnice a 
autovehiculelor, calităţii combustibilului 
şi salubrizării ineficiente; 

 râul Bistriţa, aval de evacuarea staţiei de 
epurare se încadrează pe o porţiune de 
aproximativ 9 km în categoria a V-a de 
calitate datorită depăşirilor la nutrienţi; 

 poluarea apelor subterane şi de suprafaţă 
în arealele rurale, ca urmare a depozitării 
necontrolate a deşeurilor rezultate în 
urma exploataţiilor forestiere şi a 
deversării apelor uzate menajere în fose 
necorespunzătoare; 

 lipsa reţelelor de preluare a apelor uzate 

în unele zone ale oraşului unde există 
reţele de alimentare cu apă şi cu 
precădere în zonele rurale; 

 funcţionarea în condiţii necorespunzătoare 
a rampei de deşeuri de la Zăvoaie; 

 lipsa unui depozit ecologic pentru 
deşeuri nepericuloase în municipiul 
Bistriţa; 

 inexistenţa unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor reciclabile; 

 lipsa unui sistem corespunzător de 
eliminare a deşeurilor spitaliceşti; 

 monitorizarea insuficientă a nămolurilor 
rezultate din sistemele de epurare şi 
preepurare; 

 educaţie ecologică insuficientă în cadrul 
sistemului de învăţământ; 

 ONG-uri cu slabă activitate in domeniul 
protecţiei mediului; 

 slabă atitudine civică a cetăţenilor în 
protejarea factorilor de mediu; 

 personal insuficient în instituţiile publice 
cu atribuţii în domeniul protecţiei 
mediului; 

 agenţi economici care funcţionează fără 
respectarea legislaţiei de mediu; 

 zona industrială cu potenţial ridicat de 
poluare accidentală; 

 potenţial risc de poluare a apei râului 
Bistriţa, amonte de Staţia de tratare din 
cauza activităţilor economice neconforme; 

 descărcarea în reţeaua de canalizare a 
unor ape care nu se încadrează în 
prevederile NTPA; 
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