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STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND CADRUL NATURAL,  

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE  

ÎN COMUNA PUTNA, JUD. SUCEAVA 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

 Acest studiu face parte din demersul de reactualizare a Planului Urbanistic General al 

comunei Putna din județul Suceava și are ca obiective principale (1) diagnoza situației actuale 

a mediului în perimetrul care face obiectul studiului (cuprinzând o succintă caracterizare fizico-

geografică, starea factorilor de mediu, schimbările climatice și manifestarea lor în teritoriul 

analizat, riscurile naturale și antropice și decelarea principalelor disfuncționalități în domeniul 

protecției mediului) și (2) identificarea unor priorități și propuneri de ameliorare a calității și 

stării de conservare a mediului și management al riscurilor naturale și antropice, mai ales în 

contextul schimbărilor climatice actuale și prognozate. 

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

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

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

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

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

- Rapoartele anuale privind starea mediului în județul Suceava (2013-2021); 

- Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) din județul Suceava (2012; 

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

național, Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Secțiunea VIII - Zone cu resurse turistice; 

- Planul județean de gestionare a deșeurilor pentru județul Suceava (2020-2025); 

- Raport de mediu pentru Planul județean de gestionare a deșeurilor pentru județul 

Suceava (2020-2025); 

- Planul de management al Spațiului Hidrografic Siret (2009); 

- Planul de management al riscului la inundații ABA Siret; 

- Raport de mediu pentru proiectul integrat “Managementul riscului la inundații în 

bazinul râului Suceava, județul Suceava” (2020); 

- Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean (PATJ Suceava (2022); 

- Raport de mediu pentru Planul de amenajare a teritoriului județean (PATJ Suceava 

(2022); 

- Strategia de dezvoltare a județului Suceava pentru perioada 2021-2027; 

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

- Alte acte legislative din domeniu. 
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 Unitatea administrativ-teritorială care face obiectul acestui studiu de fundamentare 

este o comună rurală amplasată în partea nordică a teritoriului județului Suceava în 

apropierea graniței României cu Ucraina, la o distanță rutieră de cca. 70 km de reședința de 

județ, municipiul Suceava. Cele mai apropiate centre urbane sunt orașul Vicovu de Sus, situat la 

o distanță de cca. 10 km, și municipiul Rădăuți, la cca. 32 km de UAT Putna. 

 Comuna Putna este situată pe traseul drumului național DN 2H (Putna – Rădăuți – 

Milișăuți) care asigură legătura cu principala axă de transport a Moldovei, DN 2 / E85 

(București – Siret). De asemenea, UAT Putna este străbătută de calea ferată cu ecartament 

normal 515 Dornești – Putna, care asigură conexiunea între satele comunei cu alte localități 

importante din această zonă: Vicovu de Sus, Bivolărie, Vicovu de Jos, Gălănești, Horodnic și 

Rădăuți. 

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

rural dezvoltat în zona depresionară conturată pe valea Sucevei și afluentului său Putna, la 

limita nordică a ariei montane a Obcinelor Bucovinei. Ca urmare a poziționării într-o zonă de 

contact, comuna Putna beneficiază, la fel ca și comunele vecine din lungul văii Sucevei, de 

resurse complementare provenite atât din zona montană, cât și din cea de podiș de la est, 

constituind un factor favorabil pentru dezvoltarea economică și socială. De asemenea, zona din 

care face parte UAT Putna beneficiază de o accesibilitate bună facilitată de prezența văii 

Sucevei care traversează zona montană pe direcția V-E, formând o arie depresionară ce a 

permis dezvoltarea unei serii de localități. 

 UAT Putna este compusă din 2 localități: Putna și Gura Putnei. Prima dintre acestea 

constituie și reședința de comună și este bine cunoscută datorită semnificației sale istorice, 

culturale și ecleziastice. Apariția localității Putna este strâns legată de întemeierea de către 

domnitorul Ștefan cel Mare a Mănăstirii Putna între anii 1466–1469, când a fost mutată de la 

Volovăț o biserică de mici dimensiuni construită din lemn de stejar, ctitorie a lui Dragoș Vodă. 

În scurt timp, Putna a devenit un centru ecleziastic și cultural important, care constituie și în 

prezent una dintre localitățile emblematice ale Moldovei și României. Localitatea s-a format în 

lungul văii și pe versanții râului Putna și se extinde și pe unii dintre afluenții acestuia. Gura 

Putnei se situează în aval, către aria de confluență a Putnei cu râul Suceava (care are în această 

zonă o vale largă cu albie puternic meandrată), dar se extinde și în amonte pe unii afluenți de 

mici dimensiuni. Localitățile au in general o dezvoltare de tip mixt, cu fizionomie liniar-

adunată și tentaculară în lungul drumurilor și rețelei hidrografice, specifică zonelor montane. 

 Comuna Putna se remarcă printr-o stabilitate generală a efectivului populației în 

ultimele trei decenii, însă rămâne printre zonele cu cele mai reduse densități ale populației la 

nivel județean. Această situație este favorizată de faptul că UAT Putna se numără printre 

unitățile administrativ teritoriale de mari dimensiuni ale județului Suceava (cu o suprafață de 

peste 13000 ha) și care beneficiază de un fond forestier foarte extins, prin contrast cu 

dezvoltarea limitată a habitatului uman. Dinamica efectivului de populație stabilă se reflectă în 

toate activitățile și procesele care se desfășoară într-un teritoriu locuit, inclusiv în ceea ce 

privește evoluția factorilor de mediu și riscurile naturale și antropogene, și trebuie luată în 

considerare în orice demers strategic și de planificare care vizează dezvoltarea economică, 

socială, urbanistică și environmentală. 
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2. CARACTERIZARE FIZICO-GEOGRAFICĂ 

 

 

2.1. Localizarea ariei de studiu 

 

 Comuna Putna este localizată în partea nordică a județului Suceava, extinzându-se 

latitudinal între 47°47' și 47°55' lat N și longitudinal în intervalul 25°30' până la 25°40' long E 

(fig. 1). Teritoriul UAT Putna se învecinează cu orașul Vicovu de Sus, care este și localitate de 

frontieră, și se află la o distanță medie (cca. 30 km) de municipiul Rădăuți, ce polarizează acest 

areal rural. Beneficiază de o accesibilitate bună asigurată atât de drumul DN 2H care face 

legătura cu axa majoră de comunicație DN 2 / E85, cât și de calea ferată 515 Dornești – Putna. 

Comuna Putna este poziționată lateral față de valea râului Suceava, însă are acces rapid la acest 

culoar care urmărește granița de nord a României, în lungul căruia s-a format un continuum 

locuit din zona mai înaltă (Ulma) până la Rădăuți, cu potențial ridicat de dezvoltare. 

 Sub aspect fizico-geografic, teritoriul comunei Putna este situat în zona montană a 

Obcinelor Bucovinei la contactul cu zona mai joasă a văii Sucevei. Așadar, teritoriul comunal se 

suprapune în cea mai mare parte peste zona montană la sud, în timp ce arealul cu altitudine 

mai redusă din partea central-nordică, unde se cantonează și intravilanele celor două localități 

componente, face trecerea către valea Sucevei. 

 Zona locuită compusă din intravilanele localităților componente este amplasată 

majoritar  în zona mai joasă a teritoriului UAT care corespunde văii Putnei și afluenților (Huta, 

Gura Putnei, Putnișoara, Glodul, Vițău, Mănăstirea etc.) și ariei de confluență cu râul Suceava, 

având o structură relativ adunată și extinsă tentacular în lungul văilor și drumurilor. Această 

configurație a localităților este caracteristică pentru zona montană de joasă altitudine brăzdată 

de o rețea hidrografică densă din care face parte UAT Putna, reprezentând o adaptare la 

condițiile morfologice ale acestei zone. 
 

 

Figura 1. Localizarea comunei 

Putna în cadrul județului 

Suceava. Sursa: date proprii. 
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 Din punct de vedere administrativ, comuna Putna se învecinează cu teritoriile 

următoarelor UAT-uri: 

- la nord: orașul Vicovu de Sus, 

- la nord și nord-vest: comuna Straja, 

- la sud și sud-vest: comuna Moldovița, 

- la sud și sud-est: comuna Sucevița, 

- la est: comunele Voitinel și Vicovu de Jos 

- la vest: comuna Brodina. 

 Cele două localități ale UAT Putna sunt traversate pe direcția S-N de drumul DN 2H, 

care face legătura cu orașul Vicovu de Sus și municipiul Rădăuți. 

 

 

2.2. Caracteristici geologice ale teritoriului 

 

 Zona peste care se suprapune teritoriul administrativ al comunei Putna face parte din 

zona de orogen a Obcinelor Bucovinei (Obcina Mare), a cărei principală caracteristică în acest 

areal o constituie succesiunea de culmi paralele, cu orientare NV - SE, având un caracter de 

hogback-uri asimetrice cu deversare spre est, suprapuse peste o serie de solzi formați în 

tectogenezele stirice (Burdigalian – Badenian). Sub aspect litologic, geologia acestei zone 

aparține aproape în totalitate zonei flișului (pânza de Tarcău și Vrancea), incluzând pe 

suprafețe reduse și depozite cuaternare (pe cursul inferior al râului Putna) (fig. 2). 
 

 
Figura 2. Caracteristici geologice ale teritoriului UAT Putna. Sursa: date proprii. 
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 Pânza de Tarcău face parte din flișul extern al Carpaților și este șariată în E peste Pânza 

de Vrancea. Cele mai vechi depozite aflate la zi în areal sunt de vârstă Cretacic Superior 

(Senonian) – Paleocen și aparțin formațiunii de Hangu. Aceasta se caracterizează prin existența 

depozitelor alcătuite din calcare argiloase, marne, calcare grezoase, gresii calcaroase. 

Următoarea perioadă de sedimentare este Paleogenul (Pg), care se caracterizează prin variații 

mari litofaciale în spațiul de depunere, astfel că s-au separat mai multe litofaciesuri și entități 

litologice. Paleogenul este format din trei epoci – Paleocen, Eocen și Oligocen, toate se 

regăsindu-se în arealul studiat. Din Paleocen este întâlnită formațiunea de Izvor (sau 

formațiunea de Putna), ale cărei depozite sunt situate peste formațiunea de Hangu și se 

caracterizează prin existența unor roci turbidice, alcătuite din calcare detritice, calcare 

grezoase, gresii calcaroase, marne, argile, conglomerate cu elemente de roci verzi, calcare de 

tip allodapic (formate din fragmente de testuri ale organismelor). 

 În aria Unității de Tarcău apar trei zone de sedimentare (litofaciesul de Tarcău, 

litofaciesul de Doamna și litofaciesul de Tazlău), provenite din surse de aprovizionare și medii 

geochimice diferite. Depozitele sedimentare sunt de natură grezoasă (gresia micacee de 

Tarcău) și calcaroasă. În Oligocen s-au format roci bituminoase (marne bituminoase, disodile) 

și siliciose (gresii de Kliwa). 

 Pânza de Vrancea (Eocen – Miocen) a fost inițial acoperită în totalitate de Pânza de 

Tarcău, însă ca urmare a instalării a rețelei hidrografice, prin eroziune, a fost dezvelită Pânza 

de Vrancea în semiferestre tectonice, așa cum este și semifereastra Gura Putnei. Pânza de 

Vrancea a evoluat la est de Unitatea de Tarcău, iar depozitele sedimentare sunt similare într-o 

anumită măsură. În semifereastra Gura Putnei depozitele eocene și oligocene se dezvoltă în 

litofaciesul de Gura Putnei, individualizându-se menilitele inferioare, marnele bituminoase, 

disodilele inferioare și gresia de Kliwa, la care se adaugă formațiunea disodilelor și menilitelor 

superioare. Pe o suprafață redusă aflorează depozite miocen inferioare constituite din marne 

în alternanță cu gresii. 

 Depozitele menționate specifice flișului aflorează pe cea mai mare parte a teritoriului 

studiat (fig. 2), în timp ce într-un areal mai redus din zona de vărsare a Putnei în râul Suceava 

substratul este reprezentat de către depozite de platformă și depozite cuaternare 

corespunzând Platformei Moldovenești. Peste marginea unității de platformă sunt șariate 

pânzele de Vrancea și de Tarcău, depozitele de platformă fiind interceptate în foraje de 

adâncime executate la Vițău – Putna, la o adâncime de peste 1000 m. Această unitate este 

alcătuită dintr-un nivel inferior, cu structură cutată (soclu, consolidat în Proterozoic) și un 

nivel superior (cuvertura) format din depozite sedimentare dispuse peste soclu. 

 Depozitele de vârstă cuaternară care aflorează pe teritoriul comunei Putna sunt 

formate din: pietrișuri și nisipuri în zona luncilor și teraselor râurilor Putna și Suceava; argile 

tilloide (depozite argiloase cu grohotiș și blocuri, luturi deluvio-coluviale și proluvii cu claste 

colțuroase) în arealele de versant din zona montană; silturi, nisipuri, pietrișuri acoperite, în 

general acoperite de un orizont de sol. 

 Ca notă generală, zona studiată se caracterizează prin prezența dominantă la suprafața 

topografică a depozitelor de roci flișoide sau a depozitelor cuaternare compuse din roci 

sedimentare slab coezive sau neconsolidate, acest tip de substrat fiind favorabil declanșării și 

evoluției proceselor geomorfologice actuale. 
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2.3. Relieful 

 

 Teritoriul administrativ al comunei Putna face parte din punct de vedere geomorfologic 

din zona montană de altitudine joasă și medie a Obcinelor Bucovinei (în nordul Carpaților 

Orientali), mai precis din unitatea Obcina Mare, la contactul acesteia cu valea transversală a râului 

Suceava. Așadar, relieful din perimetrul studiat aparține zonei de orogen fragmentat de văile 

create de rețeaua hidrografică permanentă, cu trăsături morfologice și morfografice specifice 

ariei montane. 
 

 
Figura 3. Harta hipsometrică a teritoriului UAT Putna. Sursa: date proprii. 

 

 Relieful flișului se caracterizează prin adaptabilitatea la structura geologică, exprimată 

morfologic mai ales sub forma paralelismului formelor de relief (culmi, văi, depresiuni), care 

reflectă cu o fidelitate destul de mare direcția elementelor structurale și a faciesurilor 

petrografice. Așadar, sub aspect morfografic, relieful din zona studiată se prezintă sub forma 

unor culmi paralele, mai mult sau mai puțin simetrice (corespunzând structurii geologice cu 

caracter de hogback-uri asimetrice cu deversare spre est) având o orientare generală NV-SE, 

secționate pe alocuri de sectoarele de văi transversale. 

 În ansamblu, relieful zonei studiate (care se suprapune în proporție de peste 90% peste 

bazinul hidrografic al râului Putna) are aspectul unui amfiteatru care scade în altitudine de la 
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sud spre nord, fragmentat de văile râului Putna și ale afluenților acestuia cu regim de curgere 

permanent. Altitudinea maximă înregistrată în cadrul teritoriului UAT Putna este atinsă în 

extremitatea sud-vestică a acestuia, în zona vârfului Opălnic (1180 m), în timp ce altitudinea 

minimă este specifică zonei de confluență a Putnei cu râul Suceava (473 m), rezultând o 

energie a reliefului de cca. 700 m. Această valoare ridicată indică faptul că există un potențial 

semnificativ pentru declanșarea și producerea proceselor geomorfologice actuale (ex. eroziune 

de suprafață și în adâncime, procese gravitaționale), mai ales în condiției litologiei specifice 

depozitelor de fliș. 

 Altitudini apreciabile sunt întâlnite și în alte zone de culme, printre care se numără 

Hotaru (1137 m), Măgura Vacii (1158 m), Poiana Crucii (1063 m), Poiana Măgura Mare (863 

m), Poiana Socilor (907 m) și Poiana Sihăstriei (1057 m). În zona mai joasă și mai fragmentată 

care corespunde substratului constituit din formațiunile semiferestrei Gura Putnei se remarcă 

culmile cu altitudini mai reduse ale Dealului Văcăriei (734 m), Dealului Țaranu (650 m) și 

Dealului Huta (625 m). În aria de confluență Putna – Suceava relieful este compus din formele 

fluviale specifice văii Sucevei (albie majoră și terase, cu trepte între 1 m și 15 m) și Putnei, la 

care se adaugă microdepresiunea Gura Putnei. 

 Arealele cele mai extinse din cadrul teritoriului UAT Putna aparțin treptelor altimetrice 

cuprinse între 700-800 m și 800-900 m în proporții aproape egale, care însumează peste 50% 

din zona analizată. Cele mai reduse ponderi revin treptelor altitudinale sub 500 m 

(corespunzând luncii râului Putna și ariei de confluență Putna – Suceava) și peste 1100 m (care 

cuprinde altitudinile maxime înregistrate în această zonă) (fig. 3). În ceea ce privește formele 

dominante ale reliefului, o mare parte a teritoriului UAT Putna este ocupată de versanți, care 

au o lungime medie de 1.3 km și declivități cuprinse între 10-30%, fragmentați de o rețea 

relativ densă de văi ale afluenților Putnei. 

 Din punct de vedere al amenajării teritoriului prezintă interes declivitatea reliefului 

reprezentat majoritar prin versanți montani și în mai mică măsură prin văi și zone de culme și 

platou. Suprafețele orizontale și cvasiorizontale (intervalele de pantă cu valorile cele mai 

reduse: 0-2° și 2-5°) corespund albiilor majore și podurilor teraselor, dar și unor porțiuni de 

platouri interfluviale, unde fragmentarea realizată de rețeaua hidrografică este redusă. Cea mai 

mare parte a acestor terenuri sunt valorificate de către intravilanele localităților Putna și Gura 

Putnei (fig. 4) sau sunt ocupate cu terenuri agricole. 

 Partea cea mai consistentă a teritoriului comunei Putna se încadrează în intervalul de 

pante 10-20°, care cuprinde atât sectoarele de mijloc și superioare ale versanților, cât și 

porțiunile inferioare și sectoarelor de acumulare situate la baza versanților, și dă nota 

dominantă a acestei zone. Terenurile din această clasă de declivitate sunt acoperite în principal 

cu vegetație forestieră sau pajiști (pășuni și fânețe), fiind susceptibile la manifestarea unor 

procese geomorfologice actuale (eroziune, alunecări). 

 Pantele ridicate (20-31.85°) sunt specifice mai ales văilor adâncite puternic în 

substratul friabil de fliș, dar și sectoarelor superioare ale versanților, unde pot apărea râpe de 

desprindere sau abrupturi, care generează un potențial de risc geomorfologic ridicat. Aceste 

zone sunt în general împădurite, fiind acoperite cu arborete mixte sau molidișuri. 

 O analiză a bazinului hidrografic al râului Putna (care se suprapune în proporție de 

peste 90% peste teritoriul UAT Putna) arată că majoritatea suprafeței acestui bazin (80%) are 

o energie de relief cuprinsă între 150 m și 300 m, corespunzând versanților înclinați și văilor 
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modelate de rețeaua hidrografică. De asemenea, pe o suprafață de aproximativ 4% din acest 

bazin a fost determinată o fragmentare a terenului de peste 300 m, ce corespunde abrupturilor 

modelate de eroziunea torențială a unor afluenți ai râului Putna. 
 

 
Figura 4. Harta distribuției claselor de pantă pe teritoriul comunei Putna. Sursa: date proprii. 

 

 

2.4. Resurse naturale 

 

 În ceea ce privește resursele minerale prezente pe teritoriul comunei Putna care 

constituie elemente de potențial economic și pot fi valorificate, se poate aprecia, având în 

vedere structura geologică a zonei, că această zonă beneficiază de rezerve modeste de 

substanțe minerale utile. Printre acestea se numără marnele și calcarele argiloase aparținând 

formațiunii de Hangu, care au compoziții chimice și mineralogice adecvate pentru procesarea 

în vederea obținerii cimentului. În acest sens amintim faptul că în trecut a existat la Putna o 

unitate de producție a cimentului care funcționa pe baza acestor resurse. 

 De asemenea, varietățile de calcar ce fac parte din formațiunea de Doamna – Vițău au 

fost exploatate local pentru obținerea varului (deși caracteristicile lor le fac nepretabile pentru 

utilizarea in acest scop la scară industrială), și au potențial pentru producerea cimentului și 
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pentru aplicarea ca amendament în agricultură. Gresiile de Kliwa, prezente sub formă de strate 

care ating grosimi de 1-3 m (cu diferite grade de consolidare) se pretează la utilizarea în 

construcții, iar disodilele (din formațiunea disodilelor inferioare) au fost cercetate vizând 

potențialul de valorificare a bitumolitelor (cu grosimi de 0,5-3,5 m), rezultând în urma testelor 

ulei de șist, semicocs și gaze de pirogenare. 

 Printre resursele minerale exploatate local se numără și depozitele de albie de pe văile 

râurilor Suceava și Putna, unde sunt exploatate straturile de nisip și pietriș pentru producerea 

de betoane, mortare, amenajarea unor drumuri sau altor căi de acces. 

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

de apă de suprafață (râul Putna și rețeaua hidrografică tributară) și apele subterane, mai ales 

cele cantonate în depozitele de șes și terasă (la adâncimi ce variază între 1 și 10 m), care sunt 

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

minerale sulfuroase și clorurate sodice puternic mineralizate, însă aceste surse nu sunt 

exploatate în mod organizat. 

 O funcție importantă, mai ales pentru o astfel de zonă rurală, au resursele de sol, care, în 

funcție de caracteristicile de pretabilitate și favorabilitate și de declivitatea terenurilor, permit 

practicarea agriculturii pe o suprafață de cca. 1350 ha teren agricol (reprezentând 10.3% din 

totalul suprafeței UAT). La acestea se adaugă resursele de biomasă, respectiv fondul forestier 

al comunei Putna, care îndeplinește funcții multiple (ex. producție silvică, servicii 

ecosistemice, agrement etc.) și ocupă în prezent o suprafață de cca. 11180 ha, adică peste 80% 

din teritoriul UAT, constituind unul dintre cele mai mari fonduri silvice din județul Suceava. 

 

 

2.5. Caracteristici climatice 

 

 Clima zonei din care face parte teritoriul comunei Putna se încadrează în climatul 

temperat continental moderat, cu unele influențe continentale din est și subbaltice (boreale) 

din nord. UAT Putna aparține etajului climatic montan, caracteristic munților mijlocii și joși, cu 

altitudini cuprinse între 600-1500 m, subținutul climatic al depresiunilor și districtului de 

pădure.  

 Climatul prezintă anumite particularități locale date de orografie (expoziția versanților, 

masivitatea reliefului), de gradul de acoperire cu vegetație, și de circulația generală și locală a 

maselor de aer. În sezonul cald se remarcă prevalența maselor de aer umed dinspre Oceanul 

Atlantic (45%), la care se adaugă efectele circulației tropicale, care vehiculează mase de aer 

uscat și cald din estul Europei sau dinspre Marea Mediterană și nordul Africii în partea a doua 

a verii. În sezonul rece se resimte circulația polară, cu pătrunderi temporare de aer polar 

maritim (cca. 30% din timp) din nord-vest și nord, dar și circulația maselor de aer aparținând 

Anticiclonului Siberian sau Eurasiatic, care poate produce scăderi bruște de temperatură, însă 

cu o frecvență mai redusă. În ceea ce privește configurația suprafeței subiacente, prezența 

culoarelor depresionare și a depresiunilor în astfel de zone montane conduce frecvent la 

apariția unor anomalii, în sensul manifestării inversiunilor termice. 

 Cea mai apropiată stație meteorologică unde se realizează măsurători ale parametrilor 

climatici este cea de la Rădăuți, iar un post pluviometric funcționează chiar pe teritoriul 

comunei Putna. Pe baza datelor preluate de la aceste stații a fost realizat un studiu al 
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distribuției principalelor valori termice și pluviale în cadrul bazinului hidrografic al râului 

Putna (Cârdei, 2017) care se suprapune aproape în totalitate peste teritoriul UAT Putna. 

 Temperatura medie anuală pe teritoriul comunei Putna se încadrează în ecartul 6 - 

7.5°C, cu excepția arealului montan care depășește altitudinea de 1000 m, unde media termică 

anuală este mai coborâtă, cu valori estimate între 4.5 - 6°C. 

 Temperatura medie lunară minimă măsurată la stația meteorologică de la Rădăuți (aflată 

la  o distanță de 30 km față de UAT Putna) se înregistrează în luna ianuarie (-4.3°C), iar cea 

maximă în luna iulie (18.2°C), rezultând o amplitudine termică medie anuală de 22.5°C. Vara și 

iarna temperaturile variază puțin de la o lună la alta (1 - 2°C), însă anotimpurile de tranziție 

(primăvara și toamna) diferențele medii depășesc 6°C (fig. 5). 
 

 
Figura 5. Variația temperaturilor medii lunare multianuale la stațiile meteorologice din județul Suceava. 

Sursa: Cocerhan, 2013. 

 

 În cadrul teritoriului UAT Putna temperaturile medii din lunile de vară și de iarnă 

înregistrează variații destul de importante în funcție de poziționarea în cadrul zonei studiate și 

de altitudine. În luna iulie, media termică variază între 17°C în zona joasă din nordul UAT la 

contactul cu depresiunea Rădăuți (cu valori de 16 - 17°C în arealul locuit) și până la 14 - 15°C 

în zona înaltă din sudul teritoriului. Diferențele pot ajunge până la valoarea de 4°C în această 

lună (fig. 6). O distribuție similară au și mediile termice ale lunii ianuarie, cu valori ce variază 

între -8° și -9.5°C în aria mai joasă din nord și în perimetrele intravilanelor celor două 

localități, și până la -105°C în zona culmilor mai înalte din sud. Mai mult decât atât, pe văile 

montane din bazinul Putnei se canalizează curenți de aer rece care coboară temperatura 

aerului în proximitatea arealelor acvatice cu câteva grade comparativ cu zonele învecinate 

(Cocerhan, 2013). 

 Data trecerii la temperaturi medii zilnice pozitive (>0°C) este decada 1-11 martie, iar 

trecerea la temperaturi negative (sub 0°C) se face în medie la 1 decembrie. Primul îngheț 

apare, de regulă, la sfârșitul lunii noiembrie (în unele situații chiar mai devreme, la finalul lui 

septembrie), iar ultimul îngheț se înregistrează în prima jumătate a lunii aprilie (ocazional 

chiar la începutul lunii mai). Datele la care s-au produs ultimele înghețuri de primăvară au 

prezentat o mare variabilitate de la an la an, înregistrându-se diferențe locale chiar mai mari 

de 60 de zile. Numărul mediu anual al zilelor cu îngheț este de 140-180 zile. 
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Figura 6. Distribuția spațială a temperaturilor medii ale lunilor iulie și ianuarie în bazinul hidrografic al 

râului Putna. Sursa: Cîrdei, 2019. 

 

 Volumul de precipitații mediu anual în zona comunei Putna variază între 700-900 

mm/an, având valori sensibil mai ridicate față de media multianuală de 626 mm înregistrată la 

stația meteo Rădăuți. Distribuția volumului de precipitații în cadrul teritoriului UAT Putna 

indică o creștere treptată a valorilor de la confluența Putnei cu Suceava până la izvoarele 

Putnei și ale afluenților din sectorul montan mai înalt. Așadar, cantitatea medie anuală de 

precipitații crește de la cca. 680 mm în aria de confluență Putna – Suceava până la 850-900 mm 

în partea de sud-vest a zonei studiate, unde se înregistrează și altitudinile maxime (fig. 7). 

Această distribuție spațială a volumului de precipitații se menține și în cazul mediilor 

pluviometrice pe semestre, anotimpuri sau luni. 

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

lunile iunie și iulie (99.3 mm, respectiv 101.9 mm), determinat de pătrunderea frecventă a 

ciclonilor mobili desprinși din frontul polar, însoțiți de advecții de mase de aer umede dinspre 

Atlantic, dar și de procesele convective intense din sezonul cald. În tabelul 1 este ilustrată 

variația valorilor medii multianuale ale precipitațiilor măsurate la stația meteo Rădăuți. Cele 

mai reduse cantități de precipitații se înregistrează în intervalul decembrie - februarie, când 

valorile lunare variază între 22 și 24.2 mm. Precipitațiile din sezonul cald au o pondere de 

45% din totalul anual (peste 283 mm) și pot avea caracter torențial, cu valori ridicate ale 

volumului de precipitații în 24 ore, acestea fiind relevante atât pentru producerea inundațiilor, 

cât și pentru declanșarea sau întreținerea proceselor geomorfologice actuale (eroziune de 

suprafață și adâncime, alunecări de teren etc.). Cele mai reduse valori ale precipitațiilor se 

înregistrează în intervalul decembrie - februarie, însumând cca. 11% din total. 

 Perioada medie de persistență a stratului de zăpadă în zona comunei Putna este 

cuprinsă între a doua parte a lunii noiembrie și mijlocul lunii aprilie. Numărul mediu al zilelor 

cu ninsoare este de peste 50 și crește odată cu altitudinea. 
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Tabel 1. Valorile medii lunare multianuale ale precipitațiilor la stația meteorologică Rădăuți, 1961-2007 

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

Volum 

precipitații (mm) 22 23.7 28.6 50.6 77.5 99.3 101.9 82.1 51.2 35.4 29.5 24.2 

 

 
Figura 7. Distribuția spațială a precipitațiilor medii anuale în bazinul hidrografic al râului Putna. Sursa: 

Cîrdei, 2019. 

 

 În ceea ce privește circulația maselor de aer, frecvența vânturilor este determinată de 

principalii centri de activitate atmosferică de pe continentul european care influențează estul 

României și de orografia locală. Ca atare, în zona UAT Putna predomină vânturile de nord-vest 

(26.5%) orientate în lungul văii râului Suceava (fig. 8), urmate de cele de sud-est (13.5%). De 

asemenea, în arealele cu relief accidentat se produce un efect de canalizare, iar direcția 

dominantă a vântului coincide cu axa văilor. 
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Figura 8. Frecvențele pe direcții și rozele anuale ale vânturilor la Rădăuți (1961 - 2010). Sursa: 

Cocerhan, 2013. 

 

 Datorită rugozității reliefului, viteza vântului scade considerabil pe fundul văilor 

comparativ cu zonele de culme cu altitudini mai ridicate. Regimul sezonier al vitezei medii a 

vântului se modifică în funcție de circulația generală a atmosferei. Astfel, vitezele vântului sunt 

mai mari iarna (3 m/s) și primăvara (2.9 m/s), și mai reduse vara și toamna. Calmul atmosferic 

are o pondere medie anuală de 32%. 

 

 

2.6. Hidrografie 

 

 Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Putna se află sub jurisdicția 

Administrației Bazinale de Apă Siret și face parte din bazinul hidrografic al râului Suceava, 

afluent al Siretului. Teritoriul administrativ comunal este drenat de către rețeaua hidrografică 

a râului Putna, afluent de dreapta al râului Suceava, zona de confluență a acestora fiind situată 

în partea nordică a teritoriului UAT Putna. 

 Extremitatea nordică a teritoriului comunei Putna se suprapune peste confluența Putna 

– Suceava din zona de albie majoră a Sucevei. Râul Suceava izvorăște din Obcinele Bucovinei și 

se varsă în Siret în apropierea localității Liteni, având o lungime de 173 km. Bazinul său 

hidrografic are o suprafață (pe teritoriul României) de 2298 km2 și cuprinde un număr de 72 

de cursuri de apă codificate (fig. 9). Principalii afluenți ai râului Suceava sunt Putna, Pozen, 

Sucevița, Somuz, Solca, Horaiţ, Soloneţ, Hãtnuţa, Dragomirna etc. 

 În cursul montan al Sucevei albia minoră este unitară, mai mult sau mai puțin sinuoasă, 

modelată în roci dure, cu praguri și repezișuri care favorizează dezvoltarea unor viteze mari, 

cu capacitate mare de eroziune și transport. Albia majoră este slab dezvoltată, însă acolo unde 

există este inundabilă. Din dreptul localității Straja (imediat în amonte de confluența cu Putna), 

râul Suceava pătrunde în Depresiunea Rădăuți, iar cursul acestuia capătă caracteristici 

piemontane tipice: despletiri, ostroave, maluri joase, modificări ale albiei minore, albie majoră 

joasă și largă. Acest sector continuă până la confluența cu râul Sucevița. Deși profilul 

longitudinal al văii Sucevei are pante relativ ridicate în acest sector (3.5-4.5%), predomină 
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procesele intense de aluvionare ca urmare a granulometriei grosiere, care conduce la 

despletirea albiei minore și la formarea unor maluri joase, ușor inundabile. 

 Afluenții montani ai Sucevei, printre care se numără și râul Putna, se caracterizează de 

regulă prin pante ridicate și timpi reduși de concentrare a precipitațiilor din bazinele proprii, 

care pot genera debite foarte mari la confluența cu râul Suceava. 
 

 
Figura 9. Localizarea bazinului hidrografic al râului Putna în cadrul bazinului românesc al Sucevei. 

Sursa: Răduianu, 2009. 

 

 Râul Putna constituie principala arteră hidrografică, cu o direcție generală de curgere 

de la sud-vest spre nord, ce colectează întreaga rețea de pe teritoriul comunei omonime 

formată din afluenții Huta, Gura Putnei, Mănăstirea, Glodul, Icoana, Ursoaia (de pe stânga) și 

Struginoasa, Vițău, Putnișoara, Pîrc, Ștefu (afluenți de dreapta). Valea Putnei are o lungime de 

cca. 20 km și o suprafață a bazinului hidrografic de cca. 134 km2. Rețeaua hidrografică are o 

densitate de 1.6 km/km² și o pantă medie accentuată, de peste 30 m/km. Acest bazin 

corespunde în proporție de peste 90% cu suprafața UAT Putna (fig. 10). 

 Cursurile de apă din această zonă sunt alimentate predominant din ploi și zăpezi 

(alimentare pluvio-nivală > 60%), restul (de 20-40%) fiind asigurat din surse subterane. 

Debitele medii anuale oscilează în funcție de caracteristicile pluviometrice din fiecare an. Iarna 

este anotimpul cu valorile cele mai reduse ale scurgerii medii (11% din total) întrucât 

precipitațiile sunt sub formă solidă, iar alimentarea subterană este redusă. Valorile maxime ale 

scurgerii pe râul Putna sunt înregistrate vara (39% din total) și primăvara (34%), ca urmare a 

topirii mai târzii a zăpezilor și infiltrării apei în substrat. Maximul de vară este generat de 

acțiunea conjugată a alimentării bogate de origine subterană și maximului pluvial de vară (din 

lunile iunie-iulie). Sezonul de toamnă se caracterizează prin valori reduse ale scurgerii, de doar 

16%, în relație cu volumul redus de precipitații din această perioadă. În ceea ce privește 

scurgerea solidă / transportul de aluviuni, bazinul hidrografic al Putnei este se numără printre 

arealele cu umiditate medie și scurgere multianuală de aluviuni în suspensie de 1 t/ha/an. 
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Figura 10. Rețeaua hidrografică și hipsometria bazinului hidrografic al râului Putna. Sursa: Cîrdei, 2019. 

 

 Având în vedere cantitățile de precipitații specifice acestei zone montane, declivitatea 

ridicată a terenurilor și capacitatea de transport a albiilor, se manifestă o predispoziție majoră 

a rețelei hidrografice pentru producerea inundațiilor, atât pe râul Putna și unii dintre afluenții 

săi, cât și pe valea Sucevei în zona de confluență de la nord de localitatea Gura Putnei. De altfel, 

râul Suceava și afluenții săi (mai ales cei montani) prezintă cele mai semnificative riscuri 

hidrologice, constituind cel mai „agresiv” bazin hidrografic din această perspectivă. 

 Factorii care influențează favorabil distribuția apelor subterane în bazinul hidrografic al 

râului Putna sunt: cantitatea de precipitații căzută în areal (peste 800 mm/an), grosimea mare 

a scoarței de alterare, alternanța stratelor geologice permeabile cu cele impermeabile și 

vegetația. Ca atare, rezervele de apă freatică sunt reîmprospătate constant și au debite 

considerabile. 

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

la adâncimi relativ mici, în strate acvifere locale sau discontinui, în pietrișurile și nisipurile din 

lunca râului Putna și din lunca și terasele râului Suceava. Aceste acvifere alimentează rețeaua 
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hidrografică locală, mai ales în arealul depresionar Putna - Gura Putnei - lunca Sucevei. În 

general, stratele freatice din acest perimetru apar la adâncimi care variază între 1 și 10 m în 

funcție de relief și tipul de substrat. Din punct de vedere hidrogeologic, arealul se încadrează în 

zona cu ape freatice puternic drenate, care au o dezvoltare puternică în depozitele acumulative 

din zona de luncă a râurilor Putna și Suceava. 

 Pe teritoriul UAT Putna sunt prezente și surse de ape sulfatate, sulfuroase și clorurate 

sodice puternic mineralizate cu proprietăți curative, la contactul zonei flișului cu zona de 

podiș, însoțind depozitele miocenul de molasă. În prezent aceste surse nu sunt exploatate în 

mod organizat, însă oferă perspective de dezvoltare balneară. 

 

 

2.7. Solurile 

 

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

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

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

sărăturarea (salinizarea și alcalinizarea) etc. 
 

 
Figura 11. Harta distribuției tipurilor de soluri pe teritoriul UAT Putna. Sursa: date proprii. 

 

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

amprenta asupra formării învelișului pedologic sunt bioacumularea, argiloiluvierea, alterarea, 
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gleizarea, pseudogleizarea, eroziunea și deplasările în masă. Un rol important îl au și efectele 

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

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

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

aplicării de fertilizanți, și, indirect, la intensificarea proceselor de eroziune și alunecare. 

 Complexul de condiții bioclimatice, hidrologice și geomorfologice din zona comunei 

Putna a condus la formarea unui înveliș pedologic relativ omogen, în care predomină tipurile 

de sol aparținând claselor cambisoluri (districambosoluri și eutricambosoluri) ce ocupă cca. 

80% din suprafața UAT. Districambosolurile (soluri brune acide cf. SRCS 1980) (fig. 11) 

aparțin clasei de soluri zonale pentru acest areal și ocupă cca. 60% din suprafața analizată, 

având o distribuție ubicuă. Sunt soluri cu reacție slab acidă până la puternic acidă, specifice 

zonelor cu păduri de foioase. Conținutul de humus și azot este mai scăzut și sunt slab 

aprovizionate cu fosfor și potasiu. Eutricambosolurile (soluri brune eu-mezobazice cf. SRCS 

1980) ocupă în jur de 20% din teritoriul UAT, mai ales pe versanții văii pârâului Gura Putnei, 

pe versanții văii cursului inferior al Putnei, pe versantul drept al pârâului Vițău și în partea 

superioară a interfluviului Putna – Putnișoara. Sunt soluri cu reacție neutră sau moderat acidă, 

cu textură lut argiloasă care se formează pe litologii diverse în condițiile unui relief fragmentat. 

În afară de fosfor, aprovizionarea cu elemente nutritive este medie. 

 În cadrul UAT Putna sunt prezente ca soluri zonale și luvisolurile (tipul luvosol, pe o 

suprafață neglijabilă) și spodisolurile (prepodzol). Prepodzolurile s-au format în zonele de 

culme din sud-estul și sud-vestul zonei studiate, acolo unde altitudinile și vegetația forestieră 

de conifere au creat condiții favorabile pentru evoluția caracteristicilor spodice: Bâtca Bornela, 

Muntele Strigoaiei și Măgura Vacii. 

 La acestea se adaugă solurile azonale, reprezentate prin clasele protisoluri (aluviosoluri 

și litosoluri) și antrisoluri (erodosoluri). Suprafața cea mai importantă revine aluviosolurilor 

(tipic și entic, în funcție de stadiul de evoluție), prezente în zona de vale a Putnei și pâraielor 

Gura Putnei și Glodul, precum și în aria de racord cu valea Sucevei. Aceste soluri se formează 

pe depozite fluviale care au ieșit de sub influența inundațiilor frecvente și se află în diferite 

stadii de evoluție, cu caracteristici variabile de fertilitate și favorabilitate. Dacă sunt bine 

gestionate (prin desecare, apărare împotriva inundațiilor, fertilizare) pot fi utilizate pentru 

diverse culturi de câmp. Litolosolurile reprezintă soluri neevoluate formate pe versanții cu 

pante mai accentuate ale Putnei și afluentului Putnișoara în etajul montan. Sunt soluri bogate 

în material scheletic, cu textură diversă (de la fină la grosieră), sărace în substanțe nutritive și 

humus. Sunt acoperite cu păduri și au o productivitate foarte scăzută. De asemenea, o 

suprafață foarte redusă în partea nordică a teritoriului UAT este ocupată de către erodosoluri, 

care constituie soluri al căror profil a fost puternic modificat ca urmare a proceselor erozive. 

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

moderat, fapt care explică, alături de configurația fragmentată a reliefului montan, rolul foarte 

modest pe care îl au culturile agricole pentru profilul economic al UAT Putna. Ca atare, 

activitățile care valorifică fondul funciar foarte extins al comunei sunt mai ales activitățile 

silvice (peste 80% din suprafața comunei fiind acoperită de păduri) și creșterea animalelor, pe 

baza exploatării fondului pastoral compus din pășuni și fânețe. 
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2.8. Vegetația și fauna 

 

 Condițiile naturale specifice teritoriului comunei Putna includ un relief fragmentat cu 

altitudine ce variază de la mai puțin de 500 m în zona de confluență Putna - Suceava până la 

peste 1000 m în zona culmilor din sudul UAT, climat montan moderat de munți joși și medii 

(cu temperatura medie anuală variind între 6-7.5°C în cea mai mare parte a zonei analizate, și 

precipitațiile medii anuale între 700-900 mm) și predominarea solurilor cu fertilitate 

moderată sau chiar redusă. Acest cadru natural a determinat formarea unui înveliș vegetal 

compus majoritar din păduri care ocupă peste 80% din suprafața UAT Putna. La acestea se 

adaugă pajiști secundare care substituie vegetația forestieră zonală ce a fost îndepărtată pe 

alocuri prin defrișare (fig. 12). 
 

 
Figura 12. Harta distribuției claselor de utilizare a terenurilor pe teritoriul UAT Putna. Sursa: Corine 

LandCover 2018, date proprii. 

 

 Vegetația naturală tipică acestei zone face parte din provincia central-europeană est-

carpatică, iar sub aspectul etajării altitudinale se încadrează în etajul forestier de păduri de 

foioase, păduri mixte și păduri de conifere. 

 Pădurile mixte ocupă peste 36% din suprafața bazinului hidrografic al râului Putna, 

fiind reprezentate de brădeto-făgete și molideto-brădeto-făgete. În compoziția acestor păduri 

intră speciile majoritare - bradul (Abies alba), molidul (Picea excelsa) și fagul (Fagus sylvatica), 

dar și alte specii de foioase cu distribuție sporadică sau în pâlcuri, printre care se numără 

paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), aninul negru (Alnus glutinosa), frasinul (Fraxinus 
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excesior), aninul alb (Alnus incana), salcâmul (Robinia pseudacacia) și plopul alb (Populus alba), 

precum și specii arbustive: alun (Corylus avellana), păducel (Crataegus monogyna), călin 

(Viburnum opulus), mur (Rubus fruticosus), zmeur (Rubus idaeus), afin (Vaccinium myrtillus), 

soc roșu (Sambucus racemosa) și zălog (Salix cinerea). 

 Pădurile de foioase ocupă cca. 28% din suprafața bazinului hidrografic Putna, din care 

făgetele pure reprezintă cca. 10%. Specia dominantă este fagul în amestec cu alte foioase 

precum paltinul, aninul negru, aninul alb, frasinul, plopul, teiul (Tilia platiphylos) și specii 

arbustive (alunul, socul roșu). 

 Pădurile de conifere ocupă 26.5% din suprafața bazinului Putnei. Sunt formate din 

brădete pure, dar și în amestec cu molidul și izolat cu pinul (Pinus montana). Condițiile 

specifice arboretelor de conifere (temperaturi mai coborâte, umbra deasă) determină o 

apariție mai sporadică a speciilor de arbuști comparativ cu pădurile de amestec sau de foioase. 

Pădurile de rășinoase ocupă suprafețe întinse pe văile montane ale afluenților Putnei, unde 

versanții sunt mai abrupți și iarna se produc inversiuni de temperatură. 

 Pajiștile din această zonă sunt în marea lor majoritate de tip secundar, având în 

compoziție specii de păiușcă (Agrostis tenuis) și păiuș roșu (Festuca rubra), firuță (Poa 

pratensis), iarba câmpului (Agrostis stolonifera), părul porcului (Nardus stricta) și specii de 

Carex. La acestea se adaugă alte specii tipice pentru pajiștile de Agrostis – Festuca,, ce includ 

secărica (Carum carvi), barba ursului (Equisetum arvense), potbalul (Tussilago farfara), 

ciuboțica cucului (Primula officinalis), ienupărul (Juniperus communis), urzica (Urtica dioica), 

păpădia (Taraxacum officinale), zmeurul (Rubus idaeus), afinul (Vaccinium myrtillus) etc. In 

ecosistemele locale au o importanță semnificativă fungii, dintre care se remarcă speciile 

comestibile: hribii (Boletus edulis), râșcovii (Lactarius deliciosus), gălbiorii (Cantharellus 

cibarius), iuțarii (Lactarius piperatus), păstrăvul de fag (Pleutorus ostratus), pipincii (Armillaria 

mellea) etc. 

 În aria mai joasă de șes și terase, în lungul rețelei hidrografice, se dezvoltă o vegetație 

caracteristică de luncă, higrofilă și higrofită, ce include specii arboricole de arin, salcie, plop, 

răchită, dar și vegetație ierboasă palustră, compusă din rogoz (Carex), stuf (Phragmites 

communis), pipirig (Scirpus), coada calului (Equisetum palustre) etc. 

 Ecosistemelor naturale și celor secundare se adaugă ecosistemele agricole rezultate din 

înlocuirea vegetației spontane prin culturi agricole de câmp (terenuri arabile cultivate cu 

cartof, porumb, graminee furajere etc.) sau culturi complexe, situate pe suprafețe reduse în 

partea nordică a UAT, în zona de șes a râurilor Suceava și Putna. 

 

 

 

3. STAREA FACTORILOR DE MEDIU 

 

 Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu pe teritoriul comunei Putna constituie o 

etapă importantă pentru stabilirea obiectivelor și priorităților prevăzute în cadrul Planului 

Urbanistic General privind protecția și conservarea mediului pe un orizont de 10 ani. 

Managementul environmental sustenabil și integrarea obiectivelor de mediu în toate 

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

realizarea unei diagnoze obiective asupra disfuncționalităților legate de calitatea mediului. 
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 Calitatea factorilor de mediu decurge din interdependențele care se stabilesc între 

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

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

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

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

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

de mediu, sau 

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

transformarea negativă a caracteristicilor factorilor de mediu, contribuind în unele 

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

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

că pe teritoriul comunei Putna factorii de mediu nu sunt afectați de fenomene de poluare 

intensă sau de alte tipuri de modificări semnificative ale calității componentelor mediului, fapt 

confirmat și de rapoartele privind starea mediului elaborate și publicate de APM Suceava. 

 Excepție de la această stare generală bună fac în unele situații apele subterane 

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

uzate generate de populație. Alte potențiale surse de impact asupra mediului specifice mediului 

rural includ activitățile silvice și agricole, activitățile casnice, gospodăria comunală 

(managementul deșeurilor) și echiparea edilitară, dar și traficul rutier și feroviar care se 

desfășoară pe teritoriul comunei. 

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

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

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

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

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

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

exploatare necorespunzătoare. 

 Activitățile casnice sunt generatoare de produși cu potențial poluant, în principal prin 

intermediul deșeurilor menajere, atunci când acestea sunt colectate neselectiv și depozitate în 

spații neconforme, al apelor uzate și al emisiilor de particule în suspensie, gaze acidifiante și cu 

efect de seră rezultate din arderile de combustibili solizi în gospodării. La acestea se adaugă 

traficul, în special cel rutier, care contribuie la creșterea concentrației diferiților compuși cu 

efect de seră în atmosferă sau a densității particulelor în suspensie. 

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

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

locale de alimentare cu apă) ca urmare a aportului de substanțe chimice, nutrienți și substanțe 

organice provenite de la activitățile casnice (arderi, eliminare deșeuri) și infiltrații de la closete 

neimpermeabilizate. 

 

 

3.1. Calitatea aerului 

 

 Pe teritoriul UAT Putna nu există o rețea de monitorizare a calității aerului. 

Monitorizarea parametrilor de calitate ai aerului se realizează în județul Suceava la 4 stații 
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automate, dintre care două sunt în municipiul Suceava, și câte una în orașul Siret și în comuna 

Poiana Stampei. Nici una dintre aceste stații nu se află la o distanță mai mică de 50 km de 

teritoriul comunei Putna, sau în condiții de mediu similare, astfel încât valorile măsurate în 

aceste puncte de monitorizare au o relevanță moderată pentru zona analizată în acest studiu. 

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

mediu și a celor preluate din Raportul anual privind starea mediului în județul Suceava în 

perioada 2013-2021 se poate aprecia că în zona UAT Putna există o serie de surse locale de 

impurificare a atmosferei, care se reflectă în calitatea aerului în zonă. Mai jos detaliem câteva 

categorii de poluanți comuni ai atmosferei în zona studiată. 

 

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

cadrul teritoriului comunei Putna provin în principal din arderea biomasei lemnoase sau 

combustibililor fosili în scopul producerii energiei termice, un impact major avându-l 

instalațiile de ardere din sectorul rezidențial (fig. 13 și 14). Alte surse specifice mediului rural 

sunt arderea deșeurilor de lemn și rumegușului (oxizi de azot), managementul dejecțiilor și 

fermentația enterică de la creșterea animalelor (surse importante de amoniac) și 

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

gaze acidifiante o reprezintă sursele mobile (autovehicule), atât sub aspect cantitativ, cât și din 

punct de vedere al caracteristicilor acestor surse de emisie - surse difuze, distribuite în lungul 

principalei axe de comunicație din zonă (DN 2H), cu emisii în apropierea suprafeței solului. 
 

 
Figura 13. Contribuția principalelor sectoare de activitate la emisiile de compuși cu efect de acidifiere. 

Sursa: APM Suceava, 2021. 

 
Figura 14. Contribuția sectorului energetic la emisiile de compuși cu efect de acidifiere. Sursa: APM 

Suceava, 2021. 

 

 În anul 2020, la nivelul județului Suceava, valorile concentrațiilor de oxizi de azot și sulf 

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

putem deduce că și la nivelul UAT Putna concentrațiile respective se încadrează în limitele 

admise conform legislației în vigoare și nu pun probleme speciale. 

 

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

produselor petroliere, traficul rutier, compostarea reziduurilor menajere și agricole etc., dar și 
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din surse naturale, cum sunt emisiile foliare din culturile agricole și din zonele forestiere. Pe 

teritoriul județului Suceava concentrațiile de COV se încadrează în limite normale (2020). 

 

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

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

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

trofice. Această categorie de poluanți este generată printr-o serie de procese de combustie pe 

bază de biomasă lemnoasă, cărbuni, petrol și gaze naturale, inclusiv din surse mobile (trafic pe 

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

se apreciază că cea mai mare cantitate de emisii de cadmiu și mercur provine din arderile din 

sectorul rezidențial (fig. 15 și 16), din incinerarea deșeurilor și traficul rutier care se 

desfășoară pe principala arteră rutieră care traversează zona studiată (DN 2H). Se estimează 

că emisiile și concentrațiile de metale grele în aer în zona comunei Putna se situează sub 

valorile limită. 
 

 
Figura 15. Contribuția principalelor sectoare de activitate la emisiile de metale grele. Sursa: APM 
Suceava, 2021. 

 
Figura 16. Contribuția sectorului energetic la emisiile de la emisiile de metale grele. Sursa: APM 
Suceava, 2021. 

 

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

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

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

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

combustibili solizi, arderi de deșeuri, construcții, transport rutier etc., fig. 17 și 18). Efecte 

asupra sănătății umane au mai ales fracțiile mici, care sunt extrem de fin dispersate în aer. Un 

caz particular îl constituie pulberile care adsorb la suprafața lor substanțe toxice, cum ar fi 

hidrocarburile din smog sau PCB, sau cele care conțin metale grele toxice. Pulberile în 

suspensie sunt singurii parametri monitorizați la care au fost înregistrate depășiri ale valorilor 

limită zilnice la stațiile din județ (în zonele urbane), însă se estimează că în mediul rural 

montan al zonei Putna emisiile de pulberi sunt reduse și nu generează efecte asupra mediului 

și stării de sănătate a locuitorilor. 
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Figura 17. Contribuția principalelor sectoare de activitate la emisiile de particule primare în suspensie. 

Sursa: APM Suceava, 2021. 

 
Figura 18. Contribuția sectorului energetic la emisiile de particule primare în suspensie. Sursa: APM 

Suceava, 2021. 

 

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

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

atmosferei zonelor industrializate și aglomerărilor urbane, deoarece precursorii acestuia 

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

această zonă din arderi pentru producerea energiei și din traficul rutier (fig. 19 și 20). Ozonul 

este un poluant secundar, deoarece nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează 

prin reacții fotochimice ale poluanților primari - COV, Nox - sub influența radiației solare. La 

nivel județean, în 2020 nu a fost depășită valoarea țintă pentru protecția sănătății umane (120 

µg/m3). 
 

 
Figura 19. Contribuția sectoarelor de activitate la emisiile de precursori ai ozonului. Sursa: APM SV. 

 
Figura 20. Contribuția sectorului energetic la emisiile de precursori ai ozonului. Sursa: APM SV. 
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 f) Gazele cu efect de seră (GES) reprezintă o clasă de compuși gazoși (conform 

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

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

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

accelerarea schimbările climatice globale. În acest moment nu sunt înregistrate depășiri 

măsurabile ale concentrațiilor gazelor cu efect de seră în zona comunei Putna, însă se 

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

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

Schimbările Climatice nu ar trebui să-l depășească. 

 

 

3.2. Calitatea apei 

 

 Apa constituie o resursă fundamentală pentru locuire și activități productive, dar, în 

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

importanță majoră pentru habitatele umane și pentru ecosistemele naturale. 

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

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

resurse limitate. În județul Suceava, calitatea apelor de suprafață este monitorizată de către 

APM Suceava, care, pe lângă informațiile colectate prin rețeaua proprie de monitorizare, preia 

și prelucrează date legate de calitatea apelor și de la alte instituții abilitate (ex. Administrația 

Bazinală de Apă Siret – A.B.A. Siret, Direcția de Sănătate Publică, operatorii rețelelor de 

alimentare cu apă și canalizare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență etc.). 

 Teritoriul UAT Putna este drenat de către rețeaua tributară râului omonim, afluent al 

râului Suceava. Râul Putna nu este urmărit în cadrul activității de monitorizare a apelor de 

suprafață, astfel încât în Rapoartele anuale privind starea mediului în județul Suceava nu sunt 

disponibile date cantitative legate de calitatea apelor în zona studiată. 

 Informațiile despre calitatea apelor de pe teritoriul comunei Putna prezentate în acest 

studiu sunt preluate din proiectul “Managementul riscului la inundații în bazinul râului 

Suceava”. Acestea indică faptul că resursele de apă din acest spațiu, reprezentate prin corpul 

de apă de suprafață Putnișoara (Strujinoasa) - RORW12-1-17-12_B1 (care include cursurile de 

apă Putnișoara, Putna, Vițău și Strujinoasa) are o stare ecologică și chimică bună. Starea de 

calitate a apelor din această comună se menține în limite favorabile sub aspect fizic, chimic și 

ecologic datorită unui complex de factori care includ densitatea redusă a locuirii în bazinul 

hidrografic al Putnei, gradul foarte ridicat de împădurire (aproape 90% din suprafața 

bazinului) și lipsa surselor punctuale de emisii de compuși poluanți provenind din industrie 

sau din agricultură intensivă. 

 Principalele surse de substanțe care pot contribui la contaminarea apelor de suprafață 

în această zonă sunt cele rezidențiale sau care provin din creșterea animalelor. Printre acestea 

se numără apele menajere insuficient epurate sau neepurate și closetele uscate 

neimpermeabilizate (în condițiile în care acoperirea cu infrastructură de canalizare a apelor 

uzate este parțială pe teritoriul comunei Putna), dar și depozitarea neconformă a deșeurilor 

organice din zootehnie sau a altor tipuri de deșeuri. Cu toate acestea, impactul acestor surse de 

impurificare asupra calității apelor se menține la un nivel moderat la nivelul corpului de apă 



Studiu privind cadrul natural, protecția mediului și riscurile naturale și antropice în comuna Putna 

26 | Asociația de Geografie Aplicată Geoconcept  

Putnișoara (Strujinoasa) - RORW12-1-17-12_B1 de pe teritoriul UAT Putna (tab. 3), care are un 

potențial ecologic bun. 

 

Tabel 2. Starea ecologică a corpurilor de apă de suprafață din bazinul hidrografic Suceava. Sursa: SGA 

Suceava, 2020. 

 
 

Tabel 3. Elemente de calitate ale corpului de apă Putnișoara (Strujinoasa) - RORW12-1-17-12_B1. 

Sursa: SGA Suceava, 2020. 

 

 
 

 În schimb, analizele realizate asupra unor probe prelevate din fântânile publice din 

comuna Putna au arătat faptul că, deși din punct de vedere al parametrilor chimici, apa are o 

calitate corespunzătoare, toate cele 3 recoltate probe au fost necorespunzătoare sub aspect 

microbiologic (tab. 4). Este necesară monitorizarea și protecția resurselor de apă potabilă, 

întrucât sursele subterane (fântâni), pot fi cu ușurință contaminate chimic sau biologic, 

devenind un factor de risc pentru sănătatea populației. 
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Tabel 4. Calitatea chimică și bacteriologică a apei din fântâni în județul Suceava în anul 2018 (extras). 

Sursa: DSP Suceava, 2018. 

 
 

 

3.3. Calitatea solului 

 

 Solul reprezintă un mediu de interfață între celelalte componente ale mediului natural, 

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

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

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

reflectă în deteriorarea caracteristicilor și funcțiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor 

bioproductivă, sau, indirect, în afectarea calității produselor agricole și a securității alimentare, 

cu urmări semnificative asupra calității vieții omului. 

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

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

alunecările, compactarea etc. Pe teritoriul UAT Putna, ansamblul pedologic se caracterizează 

printr-un nivel moderat al fertilității și pretabilității solurilor (reprezentate prin soluri acide 

de pădure, soluri scheletice sau soluri neevoluate aluviale). 

 Cu toate acestea, fertilitatea relativ modestă a unei părți a solurilor din comuna Putna 

nu pune probleme deosebite, întrucât cea mai mare parte a fondului funciar are utilizare 

silvică (păduri de foioase, conifere sau de amestec) sau pastorală (pășuni și fânețe), care 

valorifică și solurile mai puțin fertile. Acest mod de utilizare a terenurilor poate contribui la 

creșterea calității solurilor prin aportul de îngrășăminte organice (provenite de la efectivele de 

animale păscătoare), dar și prin stabilizarea și reducerea eroziunii cu ajutorul sistemelor 

radiculare ale vegetației arbustive și arborescente pe versanții cu declivitate ridicată din 

bazinul Putnei. 

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

conform APM Suceava, în arealul studiat nu au fost puse în evidență fenomene semnificative de 

acest tip, cu excepția zonelor unde pot apărea depozitări neconforme de deșeuri (de ex. în zona 

albiilor). 
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3.4. Biodiversitate 

 

 Pe teritoriul comunei Putna diversitatea biologică este menținută datorită persistenței 

arealelor foarte consistente ocupate cu arborete naturale specifice etajelor forestiere de 

foioase, amestec și rășinoase (fig. 12), dar și a fondului pastoral (pajiști montane, mai ales 

secundare). Împreună,  ecosistemele forestiere și cele de pajiște constituie un cadru foarte 

favorabil pentru conservarea biodiversității în zona montană a teritoriului comunei Putna. 

Spre deosebire de alte localități rurale, în această zonă presiunea exercitată de om pentru 

extinderea habitatului și a culturilor agricole este relativ redusă, cu atât mai mult cu cât relieful 

este destul de restrictiv în această privință. 

 Excepție face zona mai joasă din vetrele localităților Putna și Gura Putnei, și o parte 

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

culturi agricole și vegetație specifică arealelor locuite. 

 Formațiunile vegetale specifice ecosistemelor forestiere și praticole au fost descrise  în 

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

surse abundente de hrană și spațiu/teritoriu de populare pentru faună. Având în vedere gradul 

redus de înlocuire a ecosistemelor naturale cu ecosisteme antropizate (ex. culturi agricole) 

care să modifice în mod substanțial compoziția și structura vegetală a zonei, apreciem că UAT 

Putna se caracterizează printr-un nivel favorabil de conservare a biodiversității. 

 De asemenea, teritoriul comunal este inclus parțial într-un sit Natura 2000 (ROSCI0328 

Obcinele Bucovinei) care urmărește conservarea și protecția unor habitate și specii de 

importanță comunitară, astfel încât există și un cadru formal care susține menținerea 

biodiversității în această zonă. 

 

 

3.5. Zone naturale protejate 

 

 Așa cum am menționat, partea sud-vestică a teritoriului UAT Putna face parte din situl 

Natura 2000 Obcinele Bucovinei (ROSCI0328) (fig. 21), situat în sectorul nordic al Carpaților 

Orientali, în subunitățile Obcina Mare și Obcina Feredeului. Această zonă protejată se extinde 

pe teritoriile comunelor Breaza, Brodina, Câmpulung Moldovenesc, Frumosu, Moldova Sulița, 

Moldovița, Putna, Sadova, Vama și Vatra Moldoviței, pe o suprafață totală de 32246 ha, din care 

cca. 1430 ha revin comunei Putna (tab. 3). 

 Aria protejată se situează în etajul montan al amestecurilor (de molid, brad și fag) și în 

etajul montan al molidului, bonitatea stațiunilor forestiere fiind superioară și mijlocie. În 

cuprinsul acestui sit sunt prezente 22 de tipuri de pădure încadrate în 9 tipuri de habitate 

forestiere din România care au corespondență cu tipurile de habitate Natura2000: 

 R4102 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad 

(Abies alba) cu Hieracium rotundatum (corespondent tip de habitat Natura2000: 9110 Păduri 

de fag de tip Luzulo-Fagetum); 

 R4401 - Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa, 

(corespondent tip de habitat Natura 2000: 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 
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 R4103 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad 

(Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii; 

 R4104 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu 

Pulmonaria rubra; 

 R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Dentaria glandulosa 

(corespondent tip de habitat Natura 2000: 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)); 

 R4205 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella; 

 R4206 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu 

Hieracium rotundatum; 

 R4207 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu 

Hylocomium splendens; 

 R4208 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Luzula 

sylvatica (corespondent tip de habitat Natura 2000: 9410 Păduri acidofile de Picea abies din 

regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)). 

 Aria protejată ROSCI0328 Obcinele Bucovinei este deosebit de valoroasă, atât pentru 

habitatele forestiere de făgete (în special tipul de habitat 91V0 - Păduri dacice de fag 

(Symphyto-Fagion), care ocupă cea mai mare suprafață la nivelul sitului), urmat de habitatele 

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), 9110 - Păduri 

de fag de tip Luzulo-Fagetum și 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), cât și pentru prezența în cadrul sitului a 

populațiilor de carnivore mari: ursul brun (Ursus arctos), lupul cenușiu (Canis lupus) și râsul 

eurasiatic (Lynx lynx). 
 

 
Figura 21. Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0328 - Obcinele Bucovinei (culoarea galben) în raport cu 

teritoriul UAT Putna. Sursa: https://natura2000.eea.europa.eu. 
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Tabel 5. Tipurile de habitate protejate prezente pe teritoriul UAT Putna. Sursa: O.S. Putna. 

 
 

Tabel 6. Speciile de carnivore mari inventariate pe teritoriul UAT Putna. Sursa: O.S. Putna. 

 
 

Tabel 7. Speciile de amfibieni inventariate pe teritoriul UAT Putna. Sursa: O.S. Putna. 

 
 

Tabel 8. Speciile de pești inventariate pe teritoriul UAT Putna. Sursa: O.S. Putna. 
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 Dintre cele 9 tipuri de habitate valoroase protejate în cadrul ROSCI0328 Obcinele 

Bucovinei, pe teritoriul UAT Putna au fost identificate două: 91V0 - Păduri dacice de fag 

(Symphyto-Fagion) și 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-

Piceetea), care ocupă o suprafață însumată de cca. 1430 ha și se află într-o stare favorabilă de 

conservare conform evaluării realizate de O.S. Putna (tab. 5). De asemenea, au fost inventariate 

și speciile de carnivore mari, de amfibieni și de pești protejate care se găsesc în perimetrul 

UAT Putna, care au în general o stare de conservare bună (tab. 6-8). 

 

 

 

4. RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE 

 

 

4.1. Riscuri naturale 

 

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

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

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

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

distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de teren, curgeri 

noroioase etc. 

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

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

materiale, iar uneori și cu pierderi de vieți omenești. În general, sunt considerate riscuri 

naturale acele evenimente care schimbă o stare de echilibru existentă într-un timp relativ 

scurt și cu un grad apreciabil de violență. Analiza riscurilor impune cunoașterea mecanismelor 

și condițiilor de producere / manifestare și a amplorii și efectelor posibile ale acestora. Analiza 

se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor și evidențelor statistice, precum și a altor 

documente disponibile (studii, prognoze etc.). 

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

hidrografică, clima, gradul de acoperire cu vegetație, compoziția solului și dispunerea 

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

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

 Principalele fenomene de risc natural care se manifestă în perimetrul UAT Putna sunt 

reprezentate prin inundații pe rețeaua hidrografică permanentă din acest areal, și în măsură 

mai mică de deplasări în masă (alunecări de teren) și eroziune de suprafață sau în adâncime 

(cu formarea de organisme torențiale). 

 Monitorizarea zonelor vulnerabile și cunoașterea categoriilor de risc pe care le implică 

amplasarea obiectivelor social-economice în perimetrele supuse fenomenelor de risc natural, 

precum și aplicarea de măsuri adecvate și promovarea unor lucrări specifice în zonele / 

sectoarele vulnerabile au ca rezultat limitarea pagubelor generate și protejarea unor investiții 

actuale sau viitoare. 
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4.1.1. Inundațiile 

 

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

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

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

mediului, adeseori modificând configurația albiilor minoră și majoră. Aceste fenomene sunt 

provocate de debite în surplus acumulate într-un interval de timp scurt, ce depășesc 

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

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

 Evaluarea riscului vizează identificarea, localizarea și delimitarea zonelor expuse 

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

efectelor inundațiilor. Mai mult decât atât, întrucât studiul de față servește pentru 

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

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

 Pe teritoriul UAT Putna inundațiile pot avea origine pluvială (ca rezultat al maximului 

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

zăpezilor din bazinul hidrografic al râului Putna (fig. 22). 
 

 
Figura 22. Zonele cu risc potențial semnificativ de inundație și bazinele asociate acestora din B.H. 

Suceava. Sursa: SGA Suceava, 2020.  

 

 În cadrul teritoriului UAT Putna, zona inundabilă este reprezentată de albia majoră a 

văii Putnei pe un sector cu lungimea de 7.8 km (tab. 9), și văile unor afluenți (Putnișoara, 

Vițău), dar poate include și aria de confluență cu râul Suceava situată în extremitatea nordică a 

teritoriului. În condițiile morfologice și pluviale ale acestui bazin hidrografic, creșterile de 

debit pe cursul Putnei și pe unele văi ale afluenților sunt frecvente, generând în unele situații 

evenimente de inundație (ex. în perioada recentă în anii 2008, 2018, 2019, 2021 etc.). 

 Evenimentul cu cea mai mare magnitudine a fost generat de ploile abundente 

înregistrate în perioada 22 – 28.07.2008 în zona de nord a județului Suceava, mărind debitele 

râului Putna și afluenților Putnișoara, Vițău și Gura Putnei până la valori considerabile, care au 

condus la inundații de proporții în zonele locuite pe 22, 23, 24 și 25 iulie 2008. În acest interval 
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debitele au depășit cu mult debitul de calcul cu asigurarea de 5%, și chiar valoarea cu 

asigurarea de 1%. Au fost afectate 51 de locuințe (dintre care 3 distruse total, 7 grav avariate, 

41 ușor afectate), 2 obiective economice (stația de epurare, rețeaua de alimentare cu apă), un 

sector de drum cu o lungime de 8.3 km, 3 poduri, 15 podețe, 2 punți pietonale, și 2.2 km 

apărări de mal. 

 În cadrul proiectului “Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava” 

(2020) s-a estimat că obiectivele aflate în zona de risc la inundații din comuna Putna (tab. 10) 

includ atât zonele rezidențiale (90 locuințe și 56 anexe), cât și obiective sociale și economice 

(36), obiective culturale (1), elemente de infrastructură de transport (drumuri  - 6.56 km, și căi 

ferate - 0.70 km) și terenuri agricole (6.20 ha). De asemenea, conform Strategiei de dezvoltare 

spațială a comunei Putna (2016), principalele obiective vulnerabile la riscul de inundație sunt 

o suprafață de intravilan de 48 ha (pe văile pâraielor Putna și Vițău) și 320 ha de izlaz comunal. 

 

Tabel 9. Sectoarele de râu cu risc potențial semnificativ la inundații din bazinul Siretului (extras). Sursa: 

Planul de management al Spațiului Hidrografic Siret, 2009 

 
 

Tabel 10. Obiective vulnerabile la inundații în bazinul hidrografic al râului Suceava (extras). Sursa: SGA 

Suceava, 2020. 
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 Același proiect include și o estimare a numărului locuitorilor din cadrul UAT Putna și 

din zona învecinată care sunt expuși și/sau afectați (direct sau indirect) inundațiile care se 

înregistrează periodic în bazinul hidrografic al râului Putna (tab. 11), dar și o evaluare a 

pagubelor generate de inundațiile din bazinul râului Suceava și subbazinele afluenților săi, 

indicând faptul că efectele acestor evenimente distructive nu sunt deloc neglijabile (fig. 23). 

 

Tabel 11. Populația expusă riscului de inundații în zona bazinului hidrografic Putna. Sursa: SGA 

Suceava, 2020. 

 
 

 
Figura 23. Nivelul pagubelor generate de inundațiile din bazinul hidrografic al râului Suceava și din 

bazinele afluenților. Sursa: SGA Suceava, 2020. 

 

 Conform rapoartelor autorităților județene, comuna Putna se numără printre unitățile 

administrativ-teritoriale cu risc ridicat de producere a inundațiilor, dar cu lucrări de apărare 

de mal parțiale și sectoare mari neamenajate. În aceste condiții, benzile de inundabilitate 

corespunzătoare asigurărilor de 10%, 1% și 0.1% delimitate de către Administrația Națională 
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Apele Române în cadrul programului de elaborare a hărților de hazard și risc la inundații au o 

extensie spațială semnificativă în zona locuibilă a comunei Putna (fig. 24-26): 
 

 
Figura 24. Banda de inundabilitate pentru asigurarea de 10%. Sursa: ANAR, 2022. 
 

 
Figura 25. Banda de inundabilitate pentru asigurarea de 1%. Sursa: ANAR, 2022. 
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Figura 26. Banda de inundabilitate pentru asigurarea de 0.1%. Sursa: ANAR, 2022. 

 

Tabel 12. Plan de măsuri pentru amenajarea sectoarelor de albie din zonele inundabile. Sursa: ABA 

Siret, 2020 
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 Pentru a crește gradul de apărare a arealului limitrof albiilor râului Putna și afluenților 

săi, Planul de management al riscului la inundații elaborat de ABA Siret prevede o serie de 

măsuri detaliate în tab. 12. 

 De asemenea, prin proiectul “Managementul riscului la inundații în bazinul râului 

Suceava” sunt propuse o serie de măsuri care vizează creșterea gradului de apărare împotriva 

inundațiilor pe teritoriul UAT. Acestea includ executarea unor lucrări de îndiguire pe malul 

stâng al râului Putna, pe o lungime totală de 3985 m, constând în: 

❑ Ziduri din piatră în lungime totală de L=2560 m, amplasate în zonele unde locuințele 

sunt foarte aproape de mal și nu se pot executa diguri din materiale locale. Cota zidurilor a fost 

stabilită pentru debitul de 1% plus o gardă de 30 cm;   

❑ Dig din materiale locale în lungime totală de L=1425 m. Cota digurilor a fost stabilită 

pentru debitul de 1% plus o gardă de 30 cm; 

❑ Consolidare de mal cu prism de piatră, în lungime de L=200 m, executată în zona cu 

eroziune de mal ce pune în pericol digul nou de apărare împotriva inundațiilor. 

 Planul de măsuri include și supraînălțarea digului de pe malul stâng la râului Suceava în 

zona de confluență cu Putna și în aval (între localitățile Vicovu Nou și Frătăuții Noi, pe o 

lungime de cca. 26 km), întrucât tronsoanele de dig existente au fost afectate de inundațiile din 

perioada 2008-2018 în zonele în care digul a fost depășit de nivelul apei sau a fost deteriorat 

prin crearea de breșe. 

 O parte dintre amenajările prevăzute se încadrează în categoria “infrastructură verde” 

(pe o lungime de 1425 m pe teritoriul UAT Putna), având în vedere faptul că digurile sunt 

poziționate la distanță față de zona de nisipuri și pietrișuri și nu perturbă conectivitatea 

laterală a râului, generând impact nul asupra hidromorfologiei acestuia. De asemenea, 

materialele și soluțiile constructive propuse pentru diguri (piatră brută, materiale locale, 

taluzuri înierbate) se încadrează bine în peisaj și nu creează impact vizual. 

 La acestea se adaugă o serie de măsuri nestructurale care au ca obiective: 

 Îmbunătățirea managementului pădurilor în zonele inundabile din bazinul 

hidrografic al râului Putna; și 

 Menținerea suprafețelor împădurite din bazinul hidrografic al râului Putna. 

 

 

4.1.2. Alunecările de teren și eroziunea 

 

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

perimetrul UAT Putna sunt alunecările de teren și fenomenele de eroziune în adâncime și 

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

preponderent sedimentară (formată din strate de roci friabile specifice flișului) și de 

declivitatea versanților, și favorizate de factori adiționali printre care se numără prezența 
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stratelor acvifere de mică adâncime și/sau aportul pluvial semnificativ, îndepărtarea vegetației 

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

morfologiei terenului etc. 

 Alunecările de teren reprezintă deplasări în masă ale stratelor superficiale aparținând 

unor suprafețe înclinate, condiționate în primul rând de acțiunea forței de gravitație, 

combinată cu cea a apelor subterane sau aportului hidric pluvial. În cadrul acestor mișcări 

gravitaționale profilele de sol sunt modificate substanțial, cel mai frecvent solurile 

prezentându-se sub formă de complexe datorită microreliefului foarte variat (în valuri, trepte). 

Aceste procese determină pagube importante prin următoarele caracteristici: 

- cantitatea impresionantă de material mobilizat; 

- rapiditatea cu care se efectuează deplasarea; 

- suprafețele de teren scoase din circuitul productiv; 

- daunele provocate așezărilor umane. 

 Conform PATJ Suceava și Rapoartelor anuale privind starea mediului în județul 

Suceava, comuna Putna se numără printre unitățile administrativ-teritoriale care dețin 

suprafețe de teren de dimensiuni apreciabile cu probabilitate medie-mare de producere a 

alunecărilor de teren (fig. 27). 
 

 
Figura 27. Riscul de producere a alunecărilor de teren în UAT-urile județului Suceava. Sursa: PATJ 

Suceava, 2022. 

 

 Arealele predilecte sunt zonele în care vegetația forestieră a fost îndepărtată de pe 

versanții cu pante de peste 20°, terenurile având o utilizare agricolă sau praticolă (pășune / 

fâneață). Pe lângă condițiile favorizante de ordin geologic (litologie, structură) și 
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geomorfologic (înclinarea și tipul versanților etc.), rolul declanșator în apariția și dezvoltarea 

proceselor deluviale și în stabilirea caracteristicilor dinamice și morfologice îl are umiditatea 

accentuată, care poate proveni fie din precipitații directe, cât și din sursele subterane  freatice, 

secționate de versanți. 

 Zonele de pe teritoriul comunei Putna unde a fost semnalată prezența alunecărilor de 

teren sunt relativ reduse, însumând cca. 3.5 ha, în partea de nord a UAT. De asemenea, în iulie 

2008, o perioadă cu precipitații foarte abundente care au produs inundații majore în această 

zonă, în proximitatea drumului DN 2H au fost declanșate alunecări de teren la limita între 

comuna Putna și orașul Vicovu de Sus, care au determinat fisurarea și ruperea părții carosabile 

pe mai multe porțiuni. 

 Estimăm că potențialul mediu/mare de producere a alunecărilor de teren pe teritoriul 

comunei Putna este diminuat semnificativ ca urmare a menținerii vegetației forestiere pe o 

suprafață foarte extinsă în cadrul UAT (ce acoperă peste 90% din extravilan), asigurând astfel 

un grad ridicat de protecție pentru versanții montani cu pante mari. 

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

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

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

comunei Putna. În schimb, eroziunea liniară (în adâncime) conduce la formarea organismelor 

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

manifestă cu intensitatea cea mai mare primăvara, la topirea zăpezilor, și după ploile torențiale. 

În prezent nu există o evaluare cantitativă a suprafețelor de teren afectate de eroziune 

puternică, foarte puternică sau excesivă în cadrul UAT Putna, însă formele generate de aceste 

procese (ogașe și ravene) sunt prezente în unele zone de versant înclinat de pe care a fost 

vegetația forestieră. Aceste forme au adâncimi care variază de la câteva zeci de cm până la 

câțiva metri, fiind generate de scurgerea concentrată a apelor pluviale pe suprafețele de teren 

înclinat (versanți), lipsite de vegetație (ex. drumurile de hotar), pe terenurile arabile cultivate 

sau pe pajiștile utilizate ca pășuni pe care se practică pășunatul excesiv. 

 Pentru zonele afectate de procese de deplasare în masă și eroziune au fost propuse 

(conform PATJ Suceava, 2022) măsuri de combatere a instabilității terenurilor prin: 

menținerea în stare de funcționare a lucrărilor de combatere a eroziunii solului, folosirea 

adecvată a terenurilor în pantă, eliminarea defrișărilor abuzive, limitarea solicitării versanților 

pentru construirea de drumuri, case, reconstrucția ecologică a suprafețelor agricole afectate. 

 

 

4.1.3. Alte fenomene de risc natural 

 

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

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

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

într-o măsură variabilă teritoriul comunei Putna, și anume: fenomene severe de furtună și 

secetă, îngheț, incendii de pădure, înzăpeziri, seisme. 

 Furtunile se pot produce pe teritoriul comunei Putna, fiind de regulă fenomene 

imprevizibile. În eventualitatea producerii acestora, Comitetul local pentru situații de urgență 

primește de la Inspectoratul județean pentru situații de urgență avertizări de fenomene 
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meteorologice periculoase, în vederea luării măsurilor de protecție și intervenție care se 

impun. De multe ori, însă, timpul necesar luării acestor măsuri este insuficient. În unele cazuri, 

efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari și producerea de 

evenimente catastrofale cu efecte mai grave decât cele ale evenimentelor generatoare (ex. 

inundațiile). 

 În cadrul județului Suceava, comuna Putna se numără printre zonele cu probabilitate 

semnificativă de producere a furtunilor, care reprezintă o sursă de risc în zonă. Furtuni 

puternice se pot manifesta ocazional, în mod deosebit în lunile iunie - iulie și ianuarie – 

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

următoarele efecte: 

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

 distrugerea culturilor agricole și pierderi de animale; 

 distrugerea acoperișurilor locuințelor; 

 inundații datorate scurgerii de pe versanți; 

 avarierea rețelelor de utilități publice sau a altor construcții; 

 doborâturi de vânt și distrugeri ale vegetației. 

b) pe timp de iarnă (sunt însoțite și de viscol și/sau căderi masive de zăpadă); 

 blocarea arterelor de circulație; 

 eșecul utilităților publice; 

 avarierea unor elemente de infrastructură și rețele de utilități publice; 

 favorizarea producerii accidentelor de circulație. 

 Domeniul silvic, care ocupă un spațiu extins pe teritoriul comunei Putna, este afectat de 

furtuni și de scurgerile pe versanți care pot fi generate de acestea, dar și de doborâturi de vânt 

și distrugerea drumurilor forestiere. La acestea se adaugă blocaje în zona podurilor și 

podețelor, colmatări și devieri de albii, și avarierea apărărilor de maluri. 

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

ales în zonele acoperite de pădure din cadrul UAT Putna. În general posibilitatea declanșării 

acestora din cauze naturale este relativ redusă, rezumându-se la situația producerii unor 

fulgere sau la seceta îndelungată însoțită de caniculă, condiții care nu sunt frecvent întâlnite în 

această zonă. Totuși, în situația producerii lor, incendiile de pădure provoacă daune 

semnificative și pun în pericol atât ecosistemele naturale forestiere, cât și habitatul din zonă și 

viețile omenești. 

 Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi masive de precipitații sub 

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

face parte dintre zonele predispuse producerii de înzăpeziri, de regulă de scurtă durată, ca 

urmare a căderilor de zăpadă în cantități mari, mai ales atunci când sunt însoțite de viscol. 

având în vedere faptul că UAT Putna se numără printre ariile afectate în mod frecvent de 

viscole. Efectele imediate pot include: 

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

- întreruperea alimentării cu energie electrică, apă etc.; 

- afectarea unor activități sociale; 

- prăbușiri de planșee și acoperișuri. 

 O altă categorie de riscuri naturale care se manifestă în zona comunei Putna sunt 

cutremurele. Seismicitatea acestei zone se datorează mișcărilor tectonice generate de 
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acumulările de energii potențiale în sistemul de falii existent până la o valoarea critică, care 

depășește rezistența rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie 

cinetică sau seismică. 

 Din punct de vedere seismic, UAT Putna se află în zona de influență a cutremurelor de 

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

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

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

României”, în zona de hazard seismic cu o valoare a accelerației orizontale a terenului ag = 0.12 

g, o perioadă de colț TC = 0.7 sec, și intensitate seismică Iech = 6 (grade MSK – 64). 

 O caracteristică distinctă din punct de vedere seismic o reprezintă zona extremă de NE 

a județului, respectiv localitățile rurale și urbane din aria subsecventă a localităților Siret și 

Rădăuți, zonă de risc specific de intensitate 7 MSK, cu epicentrul în apropiere de Cernăuți 

(Ucraina). Din punct de vedere al coeficientului seismic ks (Normativul P100/92), în județul 

Suceava sunt delimitate 3 zone distincte: 

- zona D ( ks = 0.16 ) în regiunea din NE al județului; 

- zona E ( ks = 0.12 ) în cea mai mare parte a județului; 

- zona F ( ks = 0.08 ) în regiunea de la vest de aliniamentul văii râului Bistrița. 
 

 
Figura 28. Harta seismicității în județul Suceava. Sursa: PATJ Suceava, 2022. 

 

 

4.2. Riscuri antropice 

 

 Această categorie de riscuri include fenomene și procese de natură antropogenă 

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

habitatelor umane și ecosistemelor naturale, producând daune. 
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 Printre riscurile antropice cu efecte semnificative în cadrul unui teritoriu rural cum este 

cel al UAT Putna se numără: managementul deșeurilor menajere, al deșeurilor din construcții 

și celor zootehnice; poluarea fonică; poluarea fizico-chimică și biologică a factorilor de mediu: 

apă, aer și sol; incendiile de cauză antropică; dar și riscurile generate de explozia accidentală a 

unor echipamente militare (muniție neexplodată). 

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

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

comunei Putna. Fără a relua toate detaliile prezentate, menționăm faptul că ABA Siret a evaluat 

starea fizico-chimică și ecologică a apei corpului de apă de suprafață Putnișoara (care include 

cursurile de apă ale râului Putna și afluenților săi de pe teritoriul UAT Putna) se încadrează de 

regulă în categoria de calitate „Bună”. De asemenea, conform APM Suceava, probele prelevate 

din fântânile din această zonă au fost necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic. 

Conținuturile de compuși chimici și alte substanțe care contribuie la impurificarea resurselor 

de apă din comuna Putna sunt generate mai ales de evacuarea apelor uzate provenind de la 

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

 În privința stării aerului și solurilor din cadrul UAT Putna nu au fost relevate probleme 

deosebite legate de poluare, deși există câteva surse difuze de impurificare active (ex. arderea 

biomasei lemnoase și combustibililor fosili în gospodării și traficul rutier pentru aer, și 

depozitarea neconformă a deșeurilor menajere, din construcții sau zootehnice pentru soluri). 

Comuna Putna nu se numără printre UAT-urile din județul Suceava cu vulnerabilitate ridicată 

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

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

rurale, așa cum este cazul celor două localități componente ale comunei Putna. Excepție face 

zona limitrofă a DN 2H, care constituie principala arteră rutieră a acestei zone, în proximitatea 

căreia se poate produce un nivel fonic crescut. 

 Incendiile de cauză antropică (accidentale) sunt declanșate de regulă din imprudență 

(ex. utilizarea focului deschis, efectuarea unor lucrări periculoase în apropierea unor 

substanțe/corpuri combustibile etc.) și pot avea ca afect aprinderea vegetației (incendii de 

vegetație care afectează mai ales pădurile) sau a altor obiective, cum sunt clădirile de locuit, 

infrastructura etc. În zonele rurale acestea sunt cauzate mai ales de neglijența locuitorilor care 

ard deșeuri sau biomasă pe terenurile pe care le au în proprietate în sezoanele de primăvară și 

toamnă. În zona UAT Putna nu au fost raportate incendii majore, însă riscul de producere al 

acestora este prezent, mai ales în cadrul habitatului și în domeniul forestier (Ocolul Silvic 

Putna) și necesită măsuri de prevenire prin informare și amplasarea de către autorități a unor 

panouri informative. 

 O sursă de risc antropic în această zonă o constituie munițiile neexplodate. Asanarea 

zonelor în care sunt identificate aceste muniții rămase neexplodate din timpul conflictelor 

armate și neutralizarea acestora se realizează de către subunitatea specializată și specialiștii 

pirotehnicieni din Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, 

conform instrucțiunilor privind managementul activităților de intervenție pentru asanarea 

terenurilor de munițiile rămase neexplodate (O.M.A.I. nr. 135/2015). Comuna Putna se numără 

printre UAT-urile unde au fost realizate mai multe acțiuni de asanare și neutralizare a 

munițiilor, cea mai importantă dintre acestea vizând eliminarea a 47 cartușe de infanterie, un 
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proiectil exploziv trasor și două elemente de muniție (mecanisme de ghidare) provenind din Al 

Doilea Război Mondial. 

 O categorie de riscuri antropice care necesită o atenție deosebită datorită naturii lor 

omniprezente o reprezintă gestionarea deșeurilor produse de către comunitățile umane ca 

rezultat al activităților de locuire, producție, turism, transporturi, protejarea sănătății, 

cercetare și educație etc. Practic, toată gama de activități specifice funcționării societății umane 

contemporane generează cantități de deșeuri care continuă să crească și să se diversifice sub 

aspectul compoziției și impactului asupra mediului. 

 Teritoriul vizat de acest studiu este unul rural, cu funcții simple de locuire și activități 

predominante primare (zootehnie și cultura plantelor, silvicultură), completate de cele 

secundare (mică industrie, meșteșuguri, construcții) și terțiare (administrație publică, 

educație, servicii medicale, comerț și alimentație publică). Acestea generează un volum de 

deșeuri constituit dintr-o fracție majoritară menajeră, la care se adaugă deșeuri din construcții 

și cele din agricultură (mai ales zootehnice, dar și de biomasă), precum și cantități mai reduse 

de deșeuri reciclabile sau deșeuri cu regim special (periculoase, VSU, DEE, anvelope uzate, 

acumulatori etc.). Nu deținem informații privind volumul total sau defalcat pe categorii de 

deșeuri generat și/sau colectat la nivelul UAT Putna. 

 Conform Planului județean de gestionare a deșeurilor pentru județul Suceava (PJGD, 

2020-2025), deșeurile sunt preluate în proporție de 100% (fracțiile umedă și uscată) de la 

populație și de la persoanele juridice de către operatorul de salubritate SC RITMIC COM SRL 

Suceava, care asigură serviciile de salubrizare, colectare selectivă și transport deșeuri în 

comuna Putna. 

 În cadrul implementării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Suceava” (SMID), care vizează gestionarea deșeurilor generate în toate UAT-urile de pe 

teritoriul județean, au fost realizate până la finalul anului 2021 următoarele componente: 

❑ Punerea în funcțiune a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Moara 

(prima celulă din depozitul zonal, stația de sortare a deșeurilor colectate selectiv și centrul 

public de colectare); 

❑ Finalizarea depozitului Pojorâta; documentația pentru obținerea autorizației 

integrate de mediu este depusă la A.P.M. Suceava; 

❑ Închiderea și reabilitatea ecologică a depozitelor de deșeuri municipale neconforme 

(Suceava, Rădăuți, Gura Humorului, Fălticeni, Siret și Vatra Dornei; pentru depozitul 

Câmpulung Moldovenesc au fost realizate doar lucrările pentru închiderea intermediară); 

❑ Finalizarea și recepția lucrărilor de construcție a stațiilor de transfer Fălticeni și 

Rădăuți; 

❑ Finalizarea construcției stației de transfer Câmpulung Moldovenesc și extinderilor 

stațiilor de transfer Vatra Dornei și Gura Humorului. 

 Acest sistem integrat de management al deșeurilor nu este în prezent finalizat complet 

sau operaționalizat la capacitate optimă. 

 Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale generate în UAT-urile 

județului Suceava revine administrațiilor publice locale, care, prin mijloace proprii sau prin 

concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să asigure 

colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea 

finală a acestor deșeuri. 
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 Ca atare, primăriile din acționează în mod individual pentru asigurarea salubrizării, 

neexistând încă o abordare zonală, care să rentabilizeze acest serviciu. Dificultatea colectării 

taxelor de salubrizare de la populație și implicit a achitării serviciilor prestate de operatorii de 

salubritate și sistarea activității depozitelor neconforme necorelată cu intrarea în funcțiune a 

celor două depozite ecologice noi sunt factori care influențează negativ calitatea serviciului de 

salubrizare și a managementului deșeurilor, atât în ceea ce privește colectarea deșeurilor în 

amestec, cât și colectarea selectivă. 

 Marea majoritate a deșeurilor generate în mediul rural este în continuare eliminată prin 

depozitare, determinând pierderi importante de resurse materiale, energie și implicit poluarea 

factorilor de mediu. Este de așteptat ca o parte dintre aceste deficiențe să se soluționeze prin 

stabilirea operatorilor zonali de salubritate și intrarea în funcțiune a tuturor dotărilor și 

facilităților realizate prin proiectul SMID, astfel încât acest serviciu să devină rentabil și să 

opereze într-o manieră ecologică, cu accent pe colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor 

reciclabile într-o proporție cât mai ridicată. 

 O altă problemă majoră pentru gestionarea deșeurilor în mediul rural, care este 

specifică și comunei Putna, constă în lipsa facilităților pentru compostarea în condiții 

controlate și salubre a deșeurilor biodegradabile, și mai ales a celor zootehnice, provenind de 

la un șeptel destul de însemnat numeric (peste 1000 de capete bovine, 250 de capete porcine, 

400 de capete ovine). Pentru a gestiona această fracție, în zonă se practică în mod tradițional 

compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile din gospodării în amestec cu gunoiul de 

grajd. Prin proiectul SMID au fost achiziționate 44.000 de containere pentru compostarea 

individuală pentru gospodăriile din județ, însă acestea sunt insuficiente pentru a aduce 

beneficii semnificative în gestionarea cantităților masive de deșeuri biodegradabile generate în 

zonele rurale. Deșeurile biodegradabile, și mai ales cele zootehnice depozitate în 

amplasamente neamenajate corespunzător, constituie în continuare o sursă de impurificare 

pentru sol, apele subterane și de suprafață și local pentru aer, dar și de disconfort vizual și 

olfactiv pentru populație. 

 Dintre categoriile de fluxuri specifice de deșeuri, pe teritoriul UAT Putna sunt colectate 

și preluate deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), infrastructura (punctul) 

de colectare fiind administrat de către Primăria comunei Putna. 

 

 

 

5. DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI 

 

 

5.1. Disfuncționalități 

 

 Analiza situației existente a cadrului natural, a stării factorilor de mediu și a 

fenomenelor de risc care se manifestă pe teritoriul UAT Putna pune în evidență câteva 

disfuncții cu impact semnificativ în ceea ce privește calitatea mediului și a vieții în această 

comună, care  includ: 

 Vulnerabilitatea medie-mare față de procesele de alunecare și eroziune în zonele de 

versant cu pante mari, având în vedere ponderea însemnată a arealelor cu declivitate și 
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energie de relief ridicată, aportul hidric pluvial important, și substratul flișoid care favorizează 

instalarea proceselor geomorfologice actuale; 

 Fertilitatea generală moderată a solurilor și ponderea redusă a solurilor valoroase 

în cadrul fondului funciar al comunei Putna; 

 Riscul ridicat de inundabilitate în perimetrul locuibil în ambele localități 

componente, care pune în pericol atât terenuri arabile și pășuni, cât și elemente de 

infrastructură și locuințe ale populației pe unele sectoare ale râului Putna și pe văile afluenților 

(Vițău, Gura Putnei, Putnișoara); 

 Comuna Putna se numără printre localitățile afectate de producerea unor inundații 

istorice semnificative pe cursul râului Putna și în aria de confluență Suceava - Putna, potențate 

de lipsa digurilor continui în lungul sectoarelor de albie vulnerabile; 

 Întârzierile în finalizarea și operaționalizarea completă a sistemului integrat de 

management al deșeurilor  și lipsa colectării selective reale; 

 Lipsa componentei de compostare controlată a deșeurilor zootehnice, care are ca 

efect depozitarea în condiții precare a deșeurilor organice animaliere în gospodării, 

contribuind la contaminarea solurilor din zonă și a apelor freatice; 

 Lipsa componentei de valorificare eficientă a fracțiilor de deșeuri care permit 

reutilizarea și/sau reciclarea; 

 Persistența pe teritoriul comunei a closetelor uscate neimpermeabilizate care 

generează infiltrații de ape poluate și contaminarea apelor freatice; 

 Vulnerabilitatea resurselor de apă de suprafață și subterană la impurificarea sau 

contaminarea chimică și biologică, care se reflectă în starea necorespunzătoare a probelor de 

apă prelevate din fântânile de pe teritoriul UAT Putna; 

 Depozitarea necontrolată a unor deșeuri în zona albiilor rețelei hidrografice (râul 

Putna și afluenții săi de pe teritoriul UAT), cu riscul preluării acestora la creșterea debitelor, 

conducând la acumularea acestora în zona de albie și poluare; 

 Lipsa infrastructurii de preluare și epurare corespunzătoare a apelor uzate din 

gospodării la nivelul întregului habitat uman al UAT Putna care se reflectă asupra calității 

apelor de suprafață și subterane; 

 Lipsa educării/informării sistematice a populației cu privire la importanța protecției 

mediului și la principalele probleme în domeniu; 

 Lipsa marcării și semnalizării ariei protejate ROSCI0328 Obcinele Bucovinei (care 

ocupă o porțiune de peste 10% din teritoriul comunal și cuprinde habitate și specii valoroase) 

și a mijloacelor de informare destinate populației locale și vizitatorilor; 

 Lipsa zonelor de sport și agrement amenajate, în pofida existenței în cadrul UAT 

Putna a unor areale cu potențial ridicat pentru astfel de funcții. 

 

 

5.2. Priorități 

 

 Având în vedere disfuncționalitățile rezumate în secțiunea anterioară, reluăm câteva 

aspecte pe care le considerăm prioritare și care necesită identificarea și implementarea 

inclusiv prin intermediul PUG a unor măsuri de remediere/soluționare pentru a asigura 

dezvoltarea de perspectivă a acestui teritoriu: 
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❑ Asigurarea potabilității apei prin instituirea și delimitarea zonelor de protecție 

sanitară a captărilor de apă din subteran, respectarea distanțelor sanitare între acestea și 

eventualele surse de impurificare (closete, gospodării, ferme etc.); 

❑ Asigurarea alimentării cu apă potabilă de calitate corespunzătoare pentru toate 

gospodăriile din comuna Putna, conform măsurilor prevăzute în cadrul proiectului Dezvoltarea 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020 – Sistem de 

alimentare cu apă Putna; 

❑ Organizarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate la nivelul întregii 

zone locuibile a UAT, conform măsurilor proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020 – Sistemul de apă uzată Vicovu de Sus 

(Aglomerarea Putna); 

❑ Verificarea permanentă a parametrilor de funcționare a sistemului de epurare cu 

scopul încadrării efluentului în limitele maxime admisibile de încărcare cu substanțe 

contaminante; 

❑ Controlul depozitării deșeurilor zootehnice de către populație, cu respectarea 

normelor în vigoare; 

❑ Implementarea completă a Sistemului de management integrat al deșeurilor în 

județul Suceava, care să includă colectarea selectivă reală a deșeurilor municipale, 

compostarea într-o proporție cât mai ridicată a deșeurilor organice din gospodării, și 

recuperarea și valorificarea unei ponderi cât mai mari a deșeurilor reciclabile/reutilizabile; 

❑ Stoparea depozitării deșeurilor și deversării apelor reziduale în albiile rețelei 

hidrografice locale sau în alte spații neconforme,  inclusiv prin metode coercitive; 

❑ Organizarea eficientă a preluării unor fluxuri specifice de deșeuri (deșeuri 

periculoase, DEE, VSU, anvelope uzate, acumulatori); 

❑ Recuperarea terenurilor degradate de alunecări și eroziune prin lucrări specifice de 

combatere a degradării solurilor: plantații de arbori în sectoarele de versant cu pantă ridicată, 

sisteme de cultură în benzi cu fâșii înierbate, perdele forestiere etc.; 

❑ Realizarea lucrărilor propuse de ABA Siret pentru amenajarea digurilor și 

apărărilor de maluri și regularizarea albiilor râului Putna și afluenților săi de pe teritoriul 

UAT pentru a scoate de sub influența inundațiilor zonele locuite și terenurile agricole expuse; 

❑ Menținerea gradului ridicat de acoperire cu vegetație forestieră a zonei montane 

din partea centrală și sudică a UAT și prioritizarea măsurilor de management sustenabil al 

ecosistemelor forestiere; 

❑ Organizarea unor acțiuni de informare și educare a populației cu privire la 

problemele de mediu și modul cum acestea afectează calitatea vieții locuitorilor comunei sub 

aspect funcțional, dar și estetic; 

❑ Proiectarea și realizarea unor amenajări adecvate privind informarea, semnalizarea 

și marcarea zonei protejate în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0328 Obcinele Bucovinei; 

❑ Amenajarea prioritară a unor zone și facilități destinate activităților de sport - 

agrement - turism sustenabil, care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor și 

atractivității zonei pentru turiști, așa cum relevă și ancheta socială realizată în comuna Putna; 

❑ Implementarea la nivelul comunei a unui plan comprehensiv de analiză și acoperire 

a tuturor tipurilor de riscuri naturale și antropogene care se pot manifesta pe teritoriul UAT, 

cu măsuri și responsabilități clare. 



Studiu privind cadrul natural, protecția mediului și riscurile naturale și antropice în comuna Putna 

47 | Asociația de Geografie Aplicată Geoconcept  

 

6. CONCLUZII 

 

 Diagnoza privind calitatea capitalului natural și riscurile naturale și antropice care se 

manifestă în perimetrul UAT Putna a scos în evidență următoarele concluzii: 

 Dintre aspectele favorabile, se remarcă lipsa problemelor majore legate de poluarea 

sau contaminarea factorilor de mediu, nivelurile indicatorilor specifici (acolo unde există 

măsurători) încadrându-se în general în limite normale, și cadrul natural modificat într-o 

măsură redusă, care menține caracteristici de naturalitate, diversitate biologică și de utilizare 

relativ sustenabilă a terenurilor, mai ales datorită gradului excepțional de conservare a 

vegetației forestiere. 

 Printre caracteristicile nefavorabile identificate se numără vulnerabilitatea ridicată 

la inundații a unei părți a spațiului locuibil și terenurilor agricole, lipsa unui sistem de 

canalizare și epurare eficientă a apelor uzate care să deservească integral habitatul comunei 

Putna, și managementul incomplet al deșeurilor. 

 Apreciem că măsurile de dezvoltare a infrastructurii și de conservare a capitalului 

natural, reglementările urbanistice specifice, precum și investițiile prioritare care vor fi 

propuse prin PUG (ex. lucrări de îndiguire și regularizare pe cursurile râului Putna și 

afluenților, organizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare și epurare a apelor uzate, 

amenajarea unor zone destinate activităților de sport, agrement și turism etc.) și implementate 

de către autoritățile competente, vor avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității 

factorilor de mediu și asupra calității vieții locuitorilor comunei Putna pe termen mediu și 

lung. 

 

 

 

 

 

Elaborat de:  

Geograf urb. Ionela Grădinaru (Mîndrescu) 
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STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE  

ÎN COMUNA PUTNA, JUDEȚUL SUCEAVA 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

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

comunei Putna din județul Suceava și are ca obiective principale: (1) analiza modificărilor 

climatice curente și potențiale din teritoriul studiat și din arealul geografic din care acesta face 

parte, (2) identificarea evoluțiilor prognozate ale schimbărilor climatice și a efectelor posibile 

ale acestora asupra habitatului uman, calității vieții și activităților socio-economice, dar și 

asupra funcționării ecosistemelor naturale și antropizate, și (3) elaborarea unor recomandări 

generale sau specifice menite să crească adaptabilitatea și reziliența habitatului uman la 

schimbările climatice prognozate. 

 În elaborarea acestui studiu au fost utilizate date și prognoze preluate din rapoartele 

naționale privind starea factorilor de mediu (ANPM, 2021) și din rapoartele la nivel județean 

(APM Suceava, 2013-2021), din literatura de specialitate națională și internațională, precum și 

din legislația națională care transpune și implementează prevederi ale Directivelor Europene 

din  domeniul protecției mediului. 

 Schimbările climatice se referă la modificările pe termen lung ale regimului 

temperaturii, precipitațiilor, dinamicii atmosferei și altor elemente, procese și fenomene 

meteorologice. Aceste schimbări pot fi naturale (având, așadar, o manifestare cauzată și 

guvernată în totalitate de către factori de origine naturală), însă începând cu perioada 

industrială nu mai putem vorbi de procese complet naturale, care să nu aibă o amprentă 

antropică. 

 După anii 1800 activitățile umane au devenit principala cauză generatoare a 

schimbărilor climatice ca urmare a arderii pe scară largă a combustibililor fosili (cărbune, 

petrol și gaze naturale) pentru obținerea de energie, care a condus la eliberarea și acumularea 

în geosistem a unor cantități uriașe de gaze cu efect de seră, determinând astfel încălzirea 

progresivă a atmosferei terestre. La acestea se adaugă și alte categorii de activități asociate 

funcționării habitatului și economiei care generează gaze de seră, incluzând aici arderea 

biomasei pentru încălzirea locuințelor, gestionarea deșeurilor, agricultura și alte activități 

economice. 

 Conform Raportului național privind starea factorilor de mediu (ANPM, 2020), în 

România contribuția principală la volumul total de gaze cu efect de seră (GES) emise în 

atmosferă o are sectorul energetic, care produce 66,09% din volumul anual de GES (2019), 

prin următoarele sub-sectoare: 

- Industria energetică – 29.00%; 

- Industria prelucrătoare și construcții – 16.85%; 

- Transporturi – 25.63%; 
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- Emisii fugitive – 11.68%; 

- Alte sub-sectoare – 15.98%. 

 Ponderile celorlalte sectoare (altele decât producerea de energie) la nivelul anului 2019 

sunt următoarele: procese industriale și utilizarea produselor (IPPU) – cca. 11.73%, 

agricultură – 16.85% și managementul deșeurilor – 5.33%. 

 Efectele tot mai evidente ale modificărilor parametrilor climatici au fost studiate pe larg 

în ultimele decenii. Inițial, pentru a descrie fenomenele care au început să apară la scară 

planetară a fost utilizată (și s-a impus în discursul științific și public) sintagma “încălzire 

globală”, întrucât la acea vreme nu erau cunoscute decât superficial / parțial efectele pe care le 

va avea creșterea observată a temperaturii medii pe Glob. 

 În ultimele două decenii, pe măsură ce știința a demonstrat că procesele și fenomenele 

climatice se înscriu într-o gamă foarte variată de evoluții la nivel local, regional și global, 

termenul care a devenit tot mai utilizat atât în literatura de specialitate, cât și în legislație, este 

cel de “schimbări climatice”, care reflectă cu mult mai mare acuratețe complexitatea 

tendințelor climatice observate în ultimele decenii. 

 Schimbările climatice includ o mare varietate de manifestări și efecte, la toate scările 

spațiale, printre care se numără creșterea temperaturii medii a aerului (ultimii ani fiind și în 

România cei mai calzi din ultimii 60 de ani), perturbarea curentului nord-atlantic și a 

influenței acestuia în moderarea elementelor climatice, ritmul accelerat de topire a calotei 

glaciare, intensificarea și creșterea frecvenței fenomenelor orajoase și manifestărilor 

meteorologice extreme, și perturbarea regimului pluvial atât în sensul scăderii, cât și al 

creșterii volumului de precipitații în alte zone etc. 

 

 

2. CARACTERISTICI CLIMATICE ALE TERITORIULUI 

 

 Caracteristicile climatice ale zonei UAT Putna sunt prezentate mai detaliat în secțiunea 

2.5. a studiului de fundamentare privind cadrul natural, protecția mediului și riscurile naturale 

și antropice. În rezumat, clima zonei din care face parte teritoriul comunei Putna se încadrează 

în climatul temperat continental moderat de localizarea într-o zonă de montană din etajul de 

altitudine joasă și medie, cu influențe estice și subbaltice, cu veri relativ calde și ierni 

friguroase și umede, favorabil locuirii și dezvoltării unei economii agro-silvice și agro-

pastorale. 

 Temperatura medie anuală pe teritoriul aferent comunei Putna se încadrează în ecartul 

6-7.5°C, iar temperatura medie lunară minimă măsurată la stația meteorologică de la Rădăuți 

(la  o distanță de cca. 30 km față de UAT Putna) se înregistrează în luna ianuarie (-4.3°C), față 

de o medie lunară maximă în luna iulie (18.2°C), rezultând o amplitudine termică medie anuală 

de 22.5°C. 

 Volumul de precipitații mediu anual în zona comunei Putna este de 700-900 mm/an, 

valorile mai ridicate fiind înregistrate în jumătatea sudică a teritoriului, cu altitudini mai mari, 

de peste 1000 m. Cea mai redusă cantitate de precipitații se înregistrează în luna ianuarie (22 

cm), iar volumul maxim este specific pentru luna iulie (101.9 cm). Precipitațiile cele mai 

abundente cad în perioada mai-iulie, însumând 45% din cantitatea anuală. Precipitațiile din 

sezonul cald pot avea caracter torențial, cu valori semnificative ale volumului de precipitații în 
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interval de 24 ore. Cele mai reduse cantități de precipitații se înregistrează în intervalul 

decembrie-februarie, ajungând la cca. 11% din total. 

 În această zonă domină vânturile din nord-vest (26.5%) urmate de cele din sud-est 

(13.5), și au în general intensități moderate. Vitezele vântului sunt mai mari iarna (3 m/s) și 

primăvara (2.9 m/s), și mai reduse în sezoanele de vară și toamnă. Calmul atmosferic are o 

pondere medie anuală de 32%. 

 Perioada medie de persistență a stratului de zăpadă este cuprinsă între a doua parte a 

lunii noiembrie și mijlocul lunii aprilie. 

 

 

3. SCHIMBĂRI CLIMATICE ACTUALE 

 

 Schimbările climatice recente au fost studiate la diverse scări și fac obiectul unei 

multitudini de analize care cad, în general, de acord asupra unui aspect: temperatura 

atmosferei arată o tendință durabilă ascendentă la nivel global, fapt care a condus la o creștere 

a temperaturii la nivelul suprafeței terestre și oceanelor cu cca. 0.08°C / deceniu începând din 

1880 și până în 1980. 
 

 
Figura 1. Dinamica valurilor de căldură în România în perioada 1961-2010. Triunghiurile de culoare 
roșie indică tendința de creștere a frecvenței și duratei valurilor de căldură. Sursa: Piticari A. și Ristoiu 
D., 2013. 
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 Începând din 1981, însă, rata de creștere a temperaturii s-a dublat, atingând valoarea 

de 0.18°C / deceniu (NOAA, 2020), ceea ce indică o accentuare semnificativă a procesului de 

încălzire a atmosferei și, cel mai probabil, atingerea unui prag dincolo de care schimbările 

climatice și efectele complexe ale acestora devin ireversibile. 

 În România temperatura medie anuală a aerului a crescut cu peste 1°C între 1901 și 

2020, evoluție care se înscrie în media globală. Deși poate părea o diferență infimă, mai ales 

raportată la intervalul de timp considerat (peste un secol), este necesară precizarea că, atunci 

când este vorba despre un sistem cu structură și funcționalitate extrem de complexe, așa cum 

este geosistemul, care menține o stare de echilibru dinamic pe suprafețe uriașe și condiții de 

mediu relativ constante favorabile vieții umane și ecosistemelor, chiar și variații termice medii 

aparent neglijabile pot genera afecte complexe și greu de prevăzut. 

 Mai mult, aceste creșteri ale temperaturii nu sunt uniforme în timp și spațiu, variind ca 

magnitudine în funcție de regiune și de anotimp. Spre exemplu, începând din 1961 și până în 

prezent, deși vorbim de o creștere a temperaturii medii anuale de cca. 1°C între 1901-2020 la 

nivel național, în unele regiuni din sudul țării mediile temperaturii aerului au crescut chiar cu 

2-3°C în timpul verii. 
 

 
Figura 2. Tendințe recente ale temperaturii și precipitațiilor în România în perioada 1901-2007. 

 

 Zona vizată de acest studiu reprezintă un areal redus ca dimensiune pentru care nu s-

au realizat studii dedicate privind schimbările climatice recente, însă teritoriul UAT Putna se 

încadrează în tendințele documentate pentru zona de nord-est a României, care includ o serie 

de modificări ale parametrilor și fenomenelor climatice, printre care cele mai semnificative 

sunt: 

 Creșterea continuă a temperaturii medii a aerului în toate anotimpurile, la toate stațiile 

meteorologice: o tendință liniară estimată cu o valoare medie de cca. 0.3°C / deceniu în 

intervalul 1961-2020; 

 Creșterea duratei medii de strălucire a soarelui și reducerea nebulozității; 

 Creșterea numărului de zile cu precipitații și a abundenței precipitațiilor, fapt care se 

reflectă și în frecvența în creștere a evenimentelor de inundație înregistrate în perioada 

recentă pe cursul râurilor Suceava și Putna, dar pe văile afluenților Putnei (fig. 2); 

 Creșterea continuă a frecvenței și duratei valurilor de căldură pe parcursul intervalului 

1961-2020 (fig. 1); 

 Reducerea generală a vitezei vânturilor și creșterea ponderii calmului atmosferic. 
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4. SCHIMBĂRI CLIMATICE PROGNOZATE 

 

 Realizarea prognozelor și predicțiilor privind schimbările climatice care vor avea loc pe 

termen scurt, mediu și lung reprezintă un demers științific care este de competența 

cercetătorilor ce analizează fenomenul și a instituțiilor din domeniul climatologiei și 

meteorologiei. În România aceste prognoze sunt realizate, de regulă, de Administrația 

Națională de Meteorologie, pe baza extrapolării tendințelor observate în ultimele decenii 

(1961-prezent), și luând în considerare și alte variabile. În funcție de modelele de prognoză și 

de variabilele modelate, au rezultat multiple scenarii de prognoză care vizează diverse 

orizonturi de timp (10 ani, 20 de ani, 50 de ani etc.). 

 Conform estimărilor prezentate de Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea 

Climei (IPCC), în România se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale în primele 

decenii ale secolului nostru, care se va accentua până la finalul acestuia astfel: 

 cu valori între 0.5°C și 1.5°C în perioada 2020-2029 (comparativ cu perioada 1980-

1990); 

 cu 2°C până la 5°C între 2030-2099 (comparativ cu 1980-1990), valorile variind într-

un interval destul de larg în funcție de scenariu: ex. între 2°C și 2.5°C în cazul 

scenariului care prevede cea mai redusă creștere a temperaturii medii globale, 

respectiv între 4°C și 5°C în cazul scenariului cu cea mai pronunțată creștere a 

temperaturii medii globale). 

 
Figura 3. Creșterea temperaturii medii în România în intervalul 2001-2030 față de intervalul de 

referință 1961-1990. 
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 O altă prognoză, realizată de către ANM pe baza modelării dinamice pentru perioada 

2001-2030 față de perioada 1961-1990, prevede următoarele evoluții: 

 temperatura medie anuală a aerului va crește cu valori între 0.7 și 1.1°C, creșterile 

fiind mai reduse în centrul, vestul și nord-vestul țării, și mai accentuate în est și sud 

(fig. 3); 

 temperatura aerului în timpul iernii în exteriorul Carpaților este de așteptat să scadă 

cu 1.5°C, iar în timpul verii să crească cu 0.2°C; 

 temperaturile vor crește cu cca. 1.8°C în timpul verii, fiind probabile creșteri termice 

și în sezonul de toamnă; 

 precipitațiile vor avea un trend ascendent în centrul (Depresiunea Transilvaniei), 

nord-vestul și vestul țării (fig. 4), fiind de așteptat creșteri ale volumului de 

precipitații atât în timpul verii (iunie), cât și în sezonul de toamnă (octombrie); 

 se așteaptă o scădere a precipitațiilor în sezonul de iarnă (decembrie și februarie). 
 

 
Figura 4. Diferența între volumul de precipitații prognozat pentru perioada 2001-2030 în România față 

de intervalul de referință 1960-1990. 

 

 Observațiile și studiile realizate în ultimul deceniu indică faptul că schimbările climatice 

actuale și viitoare au o manifestare complexă și includ o creștere a frecvenței și magnitudinii 

unor fenomene meteorologice cu potențial de risc (mai ales episoade cu precipitații foarte 

abundente, furtuni, oraje, vânturi puternice, valuri de căldură, secete prelungite), tendință care 

cel mai probabil se va intensifica în deceniile următoare. Mai mult decât atât, este de așteptat 

un proces de accentuare a aridității care se va manifesta în mod  diferențiat în funcție de zonă, 

cu valori mai ridicate în aria extracarpatică (estul, sud-estul și sudul țării, și pe alocuri în vest) 

comparativ cu centrul, nordul și nord-vestul României (fig. 5). 
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Figura 5. Evoluția prognozată a indicelui de 

ariditate în România în intervalele 2010-2020, 

2041-2050 și 2071-2080. Sursa: ICPA, 2007. 

 

 Având în vedere poziționarea zonei analizate în acest studiu în cadrul României și în 

raport cu arcul carpatic, estimăm că teritoriul UAT va fi afectat într-o măsură moderată de 

schimbările climatice prognozate comparativ cu zone similare altitudinal din estul și sudul 

țării, creșterea temperaturii medii anuale fiind mai redusă, cel mai probabil sub 1°C în 

următoarele două decenii. 

 Se așteaptă o continuare a tendinței de creștere a cantității de precipitații în acest areal, 

precum și accentuarea caracterului torențial al precipitațiilor, cu cantități mari de precipitații 

căzute în intervale scurte de timp. Aceste evoluții prognozate se vor reflecta în regimul 

hidrologic al apelor de suprafață și subterane, în scurgerea de suprafață, și în declanșarea sau 

accelerarea unor procese geomorfologice erozionale și deluviale. 

 De asemenea, conform prognozelor actuale, se estimează că în interiorul zonei montane 

carpatice, din care face parte și teritoriul comunei Putna, evoluția indicelui de ariditate să fie 

moderată în următorii 50 de ani, spre deosebire de zonele cu situare altitudinală similară din 

estul și sudul țării. Din această perspectivă, în zona analizată se vor menține condiții climatice 

similare cu cele din prezent, fără afectarea majoră a dezvoltării vegetației (inclusiv a culturilor 

agricole) sau a activităților umane. 

 În contextul schimbărilor climatice accelerate anticipate de către specialiști, 

disponibilitatea resurselor de apă poate deveni problematică în anumite zone ale României 

(fig. 6). Și din această perspectivă, zona din care face parte comuna Putna beneficiază de o 

situație favorabilă comparativ cu estul și sudul țării, unde se află atât arealele cele mai 

vulnerabile în privința asigurării resurselor de apă pentru populație, cât și teritoriile cele mai 
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afectate de creșterea temperaturilor medii anuale și sezoniere, dar și de reducerea volumului 

de precipitații și accentuarea semnificativă a aridității. 
 

 
Figura 6. Zonele cu rezerve de ape freatice reduse vulnerabile la schimbările climatice. 

 

 

5. EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA SISTEMELOR SOCIO-

ECONOMICE ȘI NATURALE 

 

 Este de așteptat ca efectele schimbărilor climatice actuale și ale celor prognozate 

asupra sistemelor antropice (habitat, activități economice) și a celor naturale (ecosisteme) să 

fie complexe și de amploare, manifestându-se atât direct, cât și indirect (prin intermediul 

vegetației, faunei, proceselor geomorfologice, influenței asupra agriculturii etc.). Ca atare, 

schimbările climatice preconizate pentru următoarele decenii vor genera o gamă foarte 

diversă de efecte primare și secundare (tab. 1) care vor trebui anticipate și gestionate într-o 

manieră cât mai eficientă și sustenabilă.  

 La nivel global, schimbările climatice vor afecta toate elementele care țin de 

funcționarea societății umane, precum și a ecosistemelor naturale, de la creșterea nivelului 

Oceanului Planetar și amenințarea existenței așezărilor de coastă, deșertificare și migrația 

determinată de aceasta, reducerea productivității agricole și criza alimentară, producerea de 

fenomene hidrologice și geomorfologice distructive de anvergură, restrângerea resurselor de 

apă dulce, până la schimbarea compoziției și distribuției vegetației și dispariția unor specii sau 

întregi ecosisteme. 
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Tabel 1. Efecte primare și secundare/asociate ale schimbărilor climatice. Sursa: ABA Siret. 

 
 

 Unele dintre efectele schimbărilor climatice prognozate au o probabilitate ridicată de a 

se produce și în România, în zona vizată de acest studiu (UAT Putna) din partea nord-estică a 

teritoriului național. Efectele schimbărilor climatice actuale și prognozate cu impact major 

includ: 

❑ Creșterea temperaturilor în anumite regiuni, mai ales în sezonul cald, ce are ca 

rezultat producerea unor valuri de căldură și episoade prelungite de secetă care se 

repercutează în afectarea stării de sănătate a oamenilor, reducerea randamentului culturilor 

agricole, perturbarea funcționării ecosistemelor naturale, declanșarea incendiilor de vegetație 

(ce afectează în ultimii ani suprafețe tot mai mari), afectarea ecosistemelor forestiere etc., și 

duce, pe termen lung, la aridizare sau chiar deșertificare (în sudul și estul României); 

❑ Reducerea volumului de precipitații din unele areale afectează alimentarea cu apă a 

așezărilor, producția de energie hidraulică necesară locuirii și funcționării activităților 

economice, disponibilitatea apei pentru culturile agricole și zootehnie, dar și funcționarea 

ecosistemelor naturale, acționând adeseori sinergic cu creșterea temperaturilor; 

❑ Creșterea frecvenței și magnitudinii episoadelor pluviale foarte abundente conduce 

la declanșarea sau intensificarea proceselor hidro-geomorfologice actuale (inundații, viituri, 

eroziune torențială, alunecări de teren, curgeri pe versanți), producând efecte majore asupra 

integrității habitatului uman și culturilor agricole, asupra infrastructurii de transport, dar și 

asupra ecosistemelor naturale; 

❑ Creșterea frecvenței furtunilor cu vânturi puternice, grindină, oraje etc., care 

afectează atât ecosistemele naturale (ex. suprafețe mari cu doborâturi de vânt din 

ecosistemele forestiere carpatice), cât și așezările umane și activitățile economice (ex. prin 

afectarea construcțiilor și a infrastructurii de distribuție a energiei, compromiterea culturilor 

agricole etc.); 

❑ Pe termen mediu, creșterea temperaturilor medii anuale, și mai ales a celor din 

sezonul cald (care înregistrează o creștere mai accentuată comparativ cu valorile medii 
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anuale) determină modificarea sezonului de vegetație și a intervalelor termice optime pentru 

speciile vegetale, conducând la modificarea zonelor și etajelor de vegetație (spre ex., pădurile 

de foioase vor înlocui arboretele de amestec cu rășinoase și molidișurile în etajul median al 

Carpaților în care se situează și UAT Putna, determinând restrângerea acestora din urmă, iar în 

etajul deluros ecosistemele forestiere vor fi substituite de vegetație erbacee) și la afectarea 

substanțială a culturilor agricole și a producției agroalimentare. 

 O parte dintre aceste efecte sunt deja sau au potențialul de a fi resimțite și în teritoriul 

studiat. Este vorba despre creșterea volumului de precipitații reflectată în episoadele 

frecvente de inundație de pe râul Putna și afluenții săi, care afectează și în perioada actuală 

teritoriul comunei Putna, generând pagube în cadrul gospodăriilor populației și asupra 

infrastructurii și terenurilor agricole. În perspectiva creșterii prognozate a volumului de 

precipitații și a frecvenței episoadelor pluviale abundente în această zonă, se mărește și riscul 

producerii inundațiilor semnificative cu niveluri istorice pe râul Putna și văile afluenților săi, 

dar și pe râul Suceava în aria sa de confluență cu Putna. 

 De asemenea, sunt notabile creșterile temperaturilor resimțite în timpul sezonului de 

vară în ultimul deceniu și perioadele de secetă, ce perturbă dezvoltarea culturilor agricole. În 

acest context se înregistrează și o dinamică ascendentă a frecvenței furtunilor cu vânturi 

puternice care generează doborâturi în arealele forestiere, precum și a incendiilor de 

vegetație. 

 

 

6. RECOMANDĂRI PRIVIND MĂSURILE DE ADAPTARE A HABITATULUI ȘI 

ACTIVITĂȚILOR SOCIO-ECONOMICE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 

 Recomandările privind gestionarea schimbărilor climatice includ, în principiu, două 

tipuri de măsuri: (a) de diminuare a acestor schimbări prin reducerea cauzelor care le 

generează (mai ales prin scăderea emisiilor de GES) și menținere a unei creșteri de maxim 2°C 

comparativ cu nivelurile preindustriale (UNFCCC, 2015), și (b) de adaptare și reziliență la 

schimbările climatice prin minimizarea efectelor acestora asupra activităților și habitatului 

uman. 

 În acord cu acest principiu, Strategia națională privind schimbările climatice și 

creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon abordează problematica schimbărilor 

climatice în raport cu cele două componente menționate: 

 (a) procesul de reducere a emisiilor de GES în vederea atingerii obiectivelor naționale 

asumate în conformitate cu Acordul de la Paris (2015), fiind identificate cinci sectoare vizate 

de măsuri concrete: energie – generarea energiei electrice și termice; transport; spațiul locativ 

și dezvoltarea urbană; procese industriale; agricultură; utilizarea terenurilor, schimbarea 

utilizării terenurilor, silvicultură; managementul deșeurilor; 

 (b) adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ținând cont de politica Uniunii 

Europene în domeniul schimbărilor climatice și de documentele relevante elaborate la nivel 

european precum și de studiile în domeniu, care se adresează unui număr de 12 sectoare: 

agricultura și dezvoltare rurală; resursele de apă; infrastructură și urbanism; transport; 

industrie; energie; turism și activități recreative; silvicultură; biodiversitate; sănătate publică 
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și servicii de răspuns în situații de urgență; educarea și conștientizarea publicului; asigurările 

ca instrument de adaptare la schimbările climatice. 

 Cele mai multe dintre aceste măsuri sunt de competența autorităților regionale, statale 

sau chiar a unor organisme suprastatale, care le emit și supervizează realizarea acestora. La 

nivel național, cel mai important instrument pentru limitarea și reducerea emisiilor GES este 

Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) 

(obiectivul stabilit la nivel european fiind de –21% în anul 2020, comparativ cu nivelul ipotetic 

al emisiilor din sectoarele EU ETS din anul 2005). Schema denumită “EU ETS”, reglementată 

prin Directiva 2003/87/CE a fost implementată în România începând cu 1 ianuarie 2007, fiind 

transpusă în legislația națională prin HG nr. 780/2006 cu modificările și completările 

ulterioare. 

 La nivel micro-spațial, în cadrul teritoriului comunal care face obiectul acestui studiu se 

recomandă aplicarea unor măsuri concrete care vizează organizarea și funcționarea 

habitatului, a activităților socio-economice și a modului de utilizare a terenurilor din cadrul 

UAT Putna: 

 Prioritizarea realizării construcțiilor din materiale durabile și eficiente energetic, 

care să contribuie la minimizarea consumului de energie termică necesară locuirii în bune 

condiții, și, ca atare, a emisiilor GES rezultate din arderea masei lemnoase sau gazelor naturale, 

și să asigure confortul termic in toate sezoanele, precum și rezistența și protecția la fenomene 

meteorologice periculoase (oraje, vânt puternic etc.); 

 Realizarea construcțiilor din materiale ignifuge pentru a reduce riscul de incendiu 

care va fi accentuat de creșterea prognozată a temperaturilor în sezonul cald și de prevalența 

episoadelor prelungite de secetă și a valurilor de căldură; 

 Utilizarea unor instalații cu randament ridicat pentru încălzirea locuințelor și 

obținerea energiei, vizând reducerea arderii combustibililor și emisiile de GES; 

 Promovarea și sprijinirea proiectelor care vizează utilizarea surselor regenerabile 

(ex. solară, eoliană, biomasă) pentru producerea energiei electrice necesare consumului 

populației, contribuind la reducerea consumului de combustibili fosili și emisiilor de GES;  

 Aplicarea unor măsuri durabile de amenajare a albiilor și apărare de viituri a 

zonelor locuite din lungul râului Putna și afluenților acestuia de pe teritoriul comunei Putna 

care pun probleme de inundabilitate, având în vedere creșterea prognozată a frecvenței și 

magnitudinii evenimentelor de inundație produse ca urmare a intensificării unor episoade 

pluviale în această zonă; 

 Adaptarea în perspectivă a culturilor agricole și a modului de utilizare a terenului, în 

general, în funcție de schimbările climatice care se vor manifesta în deceniile următoare, 

favorizând specii mai puțin pretențioase și/sau mai adaptabile la modificările parametrilor 

climatici; 

 Autorizarea și sprijinirea constituirii în cadrul UAT Putna a unor activități socio-

economice cu emisii reduse de GES, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Încurajarea măsurilor de reducere a emisiilor de GES generate de activitățile 

agricole (cca. 10% din total), prin: o mai bună integrare a tehnicilor inovatoare, compostarea 

corespunzătoare a deșeurilor zootehnice pentru captarea metanului provenit din bălegar, 

utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor, reducerea risipei de alimente, și reducerea 

consumului de carne și alte produse cu amprentă ecologică ridicată; 
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 În măsura în care este posibil, menținerea suprafețelor forestiere actuale și a 

diversității biologice din cadrul arboretelor de pe teritoriul UAT Putna, pentru a beneficia de 

capacitatea ecosistemelor forestiere de a capta și stoca gazele cu efect de seră, conducând 

astfel la atenuarea schimbărilor climatice, atât la nivel local, cât și regional. 
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