HOTARÂRE
privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere referatul de aprobare nr 8148/06.04.2021 al Direcției Urbanism
și Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Mediu, raportul de specialitate al
Serviciului Juridic nr. 8397/08.04.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Pădurilor nr.2202/2020 pentru
aprobarea listelor cu unitățile administrative teritoriale întocmite în urma încadrării în
regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa 2 la Legea
nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
În baza prevederilor art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind
aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de
acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,
În baza art.173, alin. (1), lit. f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a), din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Dolj,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Consiliul Județean Dolj pune la dispoziția publicului hotărârea împreună
cu planul de menținere a calității aerului, prin afișare la sediul propriu si pe propria
pagină de internet.
Nr. ______

PREȘEDINTE,

Adoptată la data de ______________

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI

DORIN COSMIN VASILE
ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
DIRECȚIA URBANISM ȘI
AMENAJAREA TERITORIULUI
COMP. MEDIU
NR 8148/6.04.2021

PREȘEDINTE

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELABORAREA
PLANULUI DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI

Având în vedere rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național,
care au utilizat măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte
din rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului aflată în administrarea autorităților
publice centrale pentru protecția mediului, cât și rezultatele obținute din modelarea matematică
a dispersiei poluanților emiși în aer, județul Dolj se încadreaza în regimul de gestionare II, fiind
necesară astfel inițierea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în
suspensie (PM 10), benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, plumb, arseniu, cadmiu, nichel,
dioxid de azot si oxizi de azot.
În aceste condiții Consiliului Judetean Dolj îi revine obligația de demarare a procedurii
de elaborare a Planului de menținere a calității aerului conform prevederilor art 21 alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor HG nr
257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de menținere a calității
aerului, acte care menționează necesitatea includerii in Planul amintit a unor măsuri ce
trebuiesc luate astfel încât nivelul poluanților să se păstreze sub valorile limită sau țintă, astfel
cum sunt acestea stabilite în anexa 3 din Legea nr. 104/2011.
Pentru întocmirea acestui plan trebuie să se asigure pe cât posibil concordanța cu alte
planuri întocmite conform prevederilor HG nr. 440/2010 și ale Legii nr. 278/2013, precum și
ale HG nr. 321/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru elaborarea Planului de Menținere a calității aerului s-au parcurs mai multe etape:
- Consiliul Judetean Dolj a solicitat întocmirea unui studiu pentru realizarea Planului de
menținere a calității aerului;
- S-a constituit o comisie tehnică județeană prin dispoziția Consiliului Judetean Dolj;
- S-au realizat grupuri de lucru pentru identificarea problemelor de calitatea aerului;
- S-au realizat dezbateri publice în urma studiului de calitate a aerului.
Nu au fost înregistrate sesizări din partea publicului.

Din perspectiva regimului de evaluare, prin Ordinul nr. 36/2016 județul Dolj este o zonă
încadrată în regimul de evaluare B pentru particule in suspensie.
Clasificarea județului ca zonă de regim de evaluare pentru particule în suspensie și în
regim de evaluare C pentru ceilalți indicatori conduce la obligația evaluării calității aerului
pentru particule în suspensie pe baza unei modelări.
Anul de referința pentru analiză a fost 2016.
Rezultatele evaluărilor au fost analizate pentu a identifica tipurile de surse asupra cărora
sunt necesare intervenții pentru menținerea calității aerului.
Anul de inițiere a planului a fost 2019.
Anul de proiecție pentru analiza realizată în cadrul studiului este 2023.
Pe baza datelor de proiecție și a scenariului propus I Studiul de calitate a aerului în județ,
Consiliul judetean va elabora Planul de menținere a calității aerului.
Planul de menținere a calității aerului elaborat se aprobă prin hotarâre a Consiliului
Județean Dolj.
Având în vedere cele de mai sus, și necesitatea imperioasă a elaborării Planului de
menținere a calității aerului, prezentăm alărurat spre aprobare proiectul de hotărâre privind
elaborarea planului amintit.

ARHITECT
Dan Radu Pappa

SEF

C O P M P. M E D I U
Carmen Florentina Deaconu

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.8397/08.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității
aerului în județul Dolj

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic,
Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea aprobarea Planului de menținere a calității aerului propus de președintele
Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Dolj;

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni,
normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat
se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: nu este cazul.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile,
respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui
compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului
Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind
elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,
Șef Serviciu
DAIANA STOICA

Întocmit,
Consilier Juridic,
Manea Mioara-Veronica

Plan de menținere a calității aerului în Județul
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Comisia tehnică pentru realizarea și monitorizarea Planului,
numită prin dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Dolj
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A.

Informaţii generale

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj
• Autoritatea responsabilă de elaborarea şi punerea în practică a Planului: CONSILIUL JUDEȚEAN
DOLJ
▪

adresa web: http://www.cjdolj.ro

▪

adresa: județul Dolj, municipiul Craiova, Calea Unirii nr.12

•

Perioada de implementare a Planului de menţinere a calităţii aerului: 2020 – 2025

•

Numele persoanei responsabile: Dorin Cosmin Vasile, Președinte Consiliu Județean Dolj
Telefon: +40(251) 408 200; e-mail: office.cjdolj@gmail.com, Craiova, Calea Unirii nr. 19, județul Dolj

•

Planul poate fi accesat la adresa : http://www.cjdolj.ro/anunturi

•

Stadiul planului: în curs de implementare

• Rapoartele anuale cu privire la stadiul realizării măsurilor vor putea fi accesate la adresa
http://www.cjdolj.ro
Planul de menţinere a calităţii aerului reprezintă setul de măsuri pe care titularul/titularii de activitate trebuie
să le ia, astfel încât nivelul poluanţilor să se păstreze sub valorile-limită pentru poluanţii dioxid de sulf, dioxid
de azot, oxizi de azot, particule în suspensie (PM10 şi PM2,5), benzen, monoxid de carbon, plumb sau valorileţintă pentru arseniu, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, astfel cum sunt stabilite în anexa nr. 3 la legea 104/2011.
Rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat atât măsurări cât şi
rezultate obţinute prin modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emiși în aer, încadrează Judeţul Dolj în
regimul de gestionare II, fiind necesară inițierea Planului de menţinere a calităţii aerului (numit în continuare
PMCA) pentru indicatorii particule în suspensie (PM10 și PM2.5), dioxid de azot(NO2) şi oxizi de azot (NO x),
monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf (SO2), benzen (C6H6), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și plumb
(Pb).
PMCA trebuie să includă măsuri care să conducă la păstrarea nivelului poluanților sub valorile limită, după
caz, valorile ţintă, conform Anexei nr. 3 la Legea nr. 104/2011.
Planul de menţinere a calităţii aerului a fost întocmit de comisia tehnică constituită la nivelul județului Dolj, din
reprezentanţii compartimentelor/serviciilor/direcțiilor tehnice din aparatul propriu al consiliului judeţean numită
prin Dispoziția nr. 1389 din 08.12.2017 a Președintelui Consiliului Judeţean, comisie coordonată de
Reprezentantul serviciului de mediu din cadrul Consiliului Judeţean Dolj:
- Coordonator – Carmen Florentina Deaconu
Membrii comisiei:
- Dan Radu Pappa – Consiliul Județean Dolj
- Geanin Petre – Consiliul Județean Dolj
- Viorel Surugiu – Instituția Prefectului Județul Dolj
- Viorel Stoica – Garda de Mediu
- Verginica Bănuț, Claudia Sîrbi – Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj
- Daniela Bică – Direcția de Sănătate Publică Dolj
- Mirela Paraschivu – Direcția pentru Agricultură Dolj
- Alina Răducan – Direcția de statistică Dolj
- Nicu Ciurcă, Radu Militaru Marin – Inspectoratul Județean de Poliție Dolj
- Daniela Roșca – Facultatea de Inginerie Electrică
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- Marilena Pătran – Complexul Energetic Oltenia Sucursala Electrocentrale Craiova II
- Ramona Nica – Complexul Energetic Oltenia Sucursala Electrocentrale Ișalnița
- Iulian Bercea – Direcția Silvică Dolj
- Constantin Vintilă – S.C. ADRIDAD COM S.R.L.
- Liviu Iordache – Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Dolj
- Aurel Stângă – R.A.T. Craiova
- Nicoleta Roncea – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova
- Cătălin Popa – Primăria Municipiului Craiova
- Cosmin Constantin Boată – Primăria Orașului Segarcea
- Florin Paul Băran – Primăria Municipiului Băilești
- Maria Gyenge – Primăria Orașului Filiași
- Florian Cerăceanu – Primăria Orașului Bechet
- Lenuța Lungu – Primăria Orașului Calafat
- Victor Bănică – Primăria Orașului Dăbuleni
Secretar:
- Mihai Șerban – Consiliul Județean Dolj
Pe baza datelor de proiecție şi a scenariului propus în Studiul de calitate a aerului în judeţul Dolj, Consiliul
Județean a elaborat Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Dolj.
Informaţii generale:
a) Zonă încadrată în regimul de gestionare II
Elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Dolj, din punct de vedere al structurii, are ca bază
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de
calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.
Conținutul PMCA județul Dolj urmărește cerințele de fond stabilite atât de Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului (numită în continuare Legea 211/2014) cât și de HG nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere
a calității aerului (numită în continuare HG nr.257/2015).
Județul Dolj este încadrat ca zonă cu regim de gestionare II prin Ordinul nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor
cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și
aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011, exceptând Municipiul Craiova care este încadrat
în regim de gestionare I pentru poluanții PM10, NO2 și NOx, conform legislației menționate.
Din perspectiva regimului de evaluare, prin Ordinul nr. 36/2016, județul Dolj este zonă încadrată în regimul de
evaluare B pentru dioxidul de sulf (SO2 ) și particule în suspensie (PM10 - particule cu diametrul mai mic de
10 μm și PM 2.5 particule cu diametrul mai mic de 2,5 μm) și regim de evaluare C pentru ceilalți poluanți (NO2
- dioxid de azot, CO - oxid de carbon, C6H6 - benzen și următoarele metale grele: As, Cd, Ni, Pb), municipiul
Craiova fiind încadrat în regim de evaluare A pentru dioxid de sulf, oxizi de azot și dioxid de azot, particule în
suspensie și benzen.
Clasificarea județului Dolj ca zonă cu regim de evaluare B pentru particule în suspensie și dioxid de sulf și
regim de evaluare C pentru ceilalți indicatori conduce la obligația evaluării calității aerului pentru particule în
suspensie și dioxid de sulf prin utilizarea unei combinații de măsurări în puncte fixe și tehnici de modelare
și/sau măsurări indicative, în cazul celorlalți indicatori fiind suficientă evaluarea prin modelare.
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Figura nr. 1. Localizarea U.A.T. – Județul Dolj

Ca poziţie geografică, judeţul Dolj este încadrat în următoarele coordonate: de la 43°43' la 44°42' latitudine
nordică și, respectiv, de la 22° 50' la 24° 16' longitudine estică,
Suprafața județului este de 7414 km2, ceea ce reprezintă 3,1% din suprafața totală a țării, fiind al șaptelea
județ ca mărime. Județului Dolj se învecinează cu: judeţul Olt la est, Vâlcea și Gorj la nord, Mehedinți la est și
fluviul Dunărea la sud, ce reprezintă granița naturală a României cu Bulgaria.
Din punct de vedere administrativ, judeţul este compus din trei municipii (Craiova- reședința de județ, Băilești
și Calafat), patru oraşe (Bechet, Dăbuleni, Filiași, Segarcea) şi 104 comune.
b) Estimarea zonei şi a populaţiei expusă poluării
Populația. Agentul antropic modelează diversitatea și anvergura surselor de poluare a aerului funcție de
vectorii de dezvoltare social și economic, tendințele actuale (în anul de raportare) constituind suportul
prognozei (anul de proiecție) nivelului emisiilor. În același timp, grupe specifice ale populației se clasifică ca
fiind vulnerabile la poluare, respectiv copii, persoane vârstnice, persoane cu sănătate precară, fiind necesar
să se stabilească distribuția în teritoriu a populației și nivelul de poluare la care este expusă (sub valorile limită
pentru protecția sănătății sau peste aceste valori).
Anul de raportare (2020): 614.175 persoane după rezidență (la 1 iulie 2020) în județul Dolj – proiecția INS1.
Anul de referință(2016): 641.040 persoane după rezidență (la 1 iulie 2016) în județul Dolj – INS – Tempoonline
Pentru anul de referință și pentru anul 2018 au fost evaluate 10 depășiri, respectiv 4 depășiri, ale valorii limită
zilnice pentru protecția sănătății umane de 50 μg/m3 pentru concentrația PM10 (a nu se depăşi mai mult de
35 de ori într-un an calendaristic), în localitatea Filiași într-un perimetru de locuințe de cca. 500 m2 fiind expusă
o populație de cca.300 locuitori. Depășirile au fost evidențiate în perioada rece a anului, preponderent în
ianuarie și decembrie, ca urmare a consumului de combustibil pentru încălzire, în zonă fiind utilizat și
combustibil solid.

1

”Proiectarea populației României în profil teritorial la orizontul 2060”, realizat de Institutul Național de Statistică în anul 2017
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Pentru nivelul anual PM2,5 a fost evaluată în perioada 2016 - 2018 depășirea valorii limită de 25 μg/m3 în
municipiul Craiova, într-un perimetru de locuinte de cca. 1500 mp cu expunerea a cca. 4.000 locuitori, în anul
2016 evidențiindu-se o valoare maximă de 28,89 μg/m3. De asemenea, valoarea maximă este generată de
consumul de combustibil pentru încălzirea individuală a locuințelor. În perimetru nu au fost identificate unități
de învățământ sau unități școlare.
În rural se înregistrează depășiri pentru concentrația particulelor în suspensie în fermele vegetale în perioada
lucrărilor agricole, fiind expuși doar lucrătorii.
c) Informaţii privind tipul de ţinte care necesită protecție în zonă
Planul de Menținere a Calității Aerului are ca obiectiv menținerea calității aerului în scopul protecției sănătății
populației și a ecosistemelor.
Tipul de ținte care necesită analiza expunerii la poluarea aerului sunt reprezentate de populația vulnerabilă
(copii, persoane vârstnice) și de zone naturale protejate.
Din totalul populației rezidente s-au înregistrat în județ, pentru grupele vulnerabile copii și vârstnici,
următoarele statistici:
În Anul de raportare:

90.000 persoane < 14 ani, după rezidență (la 1 iulie 2020)

(proiecția INS1prelucrare)

116.000 persoane > 65 ani, după rezidență (la 1 iulie 2020)

În Anul de referință:

90.772 persoane < 14 ani, după rezidență (la 1 iulie 2016)
121.143 persoane > 65 ani, după rezidență (la 1 iulie 2016)

Distribuția în teritoriu a populației după densitate loc/km2 este evidențiată în figura nr. 3.
În cele 111 unități administrative, în anul 2019, cel mai recent an pentru care există date INS în acest sens,
populația județului Dolj se ridică la 625.656 locuitori rezidenți, cu o densitate medie a populației în județ de
84,388 loc/km2 .
Conform datelor INS actualizate până la nivelul anului 2019 se poate constata tendița de continuă scădere a
populației (figura nr. 2) din anul 2016 până în prezent, tendință ce se consideră reprezentativă și pentru
perioada 2020 - 2024. In anul 2019 densitatea medie a populației în județ este de 84,388 loc/km2 comparativ
cu 86,46 loc/km2 în anul 2016.

densitate populație
2019
2018
2017
2016
82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

locuitori/km2
Figura nr. 2. Grafic - Evoluția densității populației

Se poate remarca în figura nr. 3 că cea mai mare densitate a populației o întâlnim în Craiova (peste 3.700
loc/km2), urmată la mare distanță de cea a orașului Filiași și a comunei Malu Mare (sub 200 loc/km2). Cea mai
mică densitate a populației o întâlnim în comunele Gogoșu, (cca. 12 loc/km2), Seaca de Pădure, Cârna și
Brabova (cca. 15 loc/km2).
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Figura nr. 3. Distribuția populației în județul Dolj (2018 -2025)

În județul Dolj, exista 51 de unități sanitare cu menținerea pacienților în locație, distribuite în 15 localități
(tabel nr.1)
Tabel nr. 1. Unități sanitare cu paturi
Nr
crt

Nr. unități
sanitare

LOCALITATE

1

Municipiul Băilești

1

2

Municipiul Calafat

1

3

Municipiul Craiova

36

4

Oraș Bechet

1

5

Oraș Dăbuleni

2

6

Oraș Filiași

1

7

Oraș Segarcea

1

8

Comuna Amărăștii De Jos

1

9

Comuna Brabova

1

10

Comuna Bucovăț

1

11

Comuna Cetate

1

12

Comuna Melinești

1

13

Comuna Plenița

1

14

Comuna Poiana Mare

1

15

Comuna Sadova

1
Total Judeţ

51

2 cămine pentru persoanele vârstnice și 16 unități medicale importante incluzând cabinetele școlare, dintre
care 4 spitale, 28 de unități de învățământ preșcolar, 126 unități de învățământ primar și gimnazial (inclusiv
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învățământul special), 46 unități de învățământ liceal și două de învățământ profesional, aceste tipuri de unități
reprezentând concentrări ale țintelor a căror expunere la poluare trebuie luată în considerare.
Nici unul dintre aceste obiective nu prezintă un grad relevant de expunere la poluare.
Sunt definite ca ținte ce necesită protecție la poluare, de asemenea, ariile naturale protejate; în județul Dolj
sunt instituite atât arii protejate de interes comunitar parte a rețelei NATURA 2000 cât și arii protejate de interes
național (tabelele nr. 2 și nr. 3), astfel:
11 arii protejate de interes comunitar (6 ROSPA- arii de protecție specială avifaunistică și 5 ROSCIsituri de importanță comunitară) ;
19 arii naturale protejate de interes național ( 6 botanice, 2 paleontologice, una mixtă, 9 acvatice și o
rezervație naturală.

Figura nr. 4. Arii de interes comunitar din judeţul Dolj
(sursa: Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj 2015 – 2020)

Reţeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii. Este o reţea
de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene, unde specii vulnerabile de plante, animale şi habitate
importante trebuie protejate. Reţeaua Natura 2000 este alcătuită din Arii de Protecţie Specială Avifaunistică
(SPA) pentru protecţia păsărilor sălbatice şi Situri de Importanţă Comunitară (SCI) pentru protecţia unor specii
de floră şi faună, dar şi habitate.
Tabel nr. 2. Lista siturilor de importanță comunitară din județul Dolj și limitrof
Cod, denumire

Localizare

ROSCI0039
Ciuperceni - Desa

Calafat, Ciupercenii Noi,
Ghidici, Negoi, Piscu Vechi,
Poiana Mare, Rast

Aprobat
prin
Ord
1964/2007

Tip
SCI

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Suprafață
(ha)
40853

Observații
suprapunere cu ROSPA0013
Calafat-Ciuperceni-Dunăre,
2.397.-Balta Neagră, 2.398.Balta Lată, 2.392.-Ciuperceni –
Desa, 2.391.-Locul fosilifer
Drănic, 2.399.-Râurile Desnățui
și Terpezița amonte de
Fântânele, 2.447.-Locul fosilifer
Groșera, 2.448.-Locul fosilifer
Gârbovu, IV.33.-Zăval
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ROSCI0045
Coridorul Jiului

73,76% în județul Dolj, în
total 8 municipii și orașe și
48 de comune

Ord
1964/2007

SCI

71363

ROSCI0202
Silvostepa Olteniei

teritoriul judeţului Dolj, pe
raza localităţilor Brabova,
Întorsura, Vârvoru de Jos,
Verbiţa, Vela, Sălcuţa,
Seaca de Pădure,
Radovan, Pleniţa, Perişor,
Orodel, Cioroiaşi, Carpen.
judeţul Mehedinţi,
localitatea Bălăcița
Băileşti

Ord
1964/2007

SCI

9295.3

Ord
46/2016

SCI

96

Calafat, Cetate Maglavit

Ord
1964/2007

SCI

9422

ROSCI0288 Băilești
ROSCI0299
Dunărea la Gârla
Mare – Maglavit

suprapunere cu ROSPA0023
Confluența Jiu-Dunăre,
ROSPA0010 Bistreț, 2.391.Locul fosilifer Drănic, 2.399.Râurile Desnățui și Terpezița
amonte de Fântânele, 2.448.Locul fosilifer Gârbovu, 2.390.Locul fosilifer Bucovăț, 2.447.Locul fosilifer Groșera, IV.33.Zăval
suprapunere cu 2.384.-Poiana
Bujorului din Pădurea Plenița,
2.399.-Râurile Desnățui și
Terpezița amonte de Fântânele

suprapunere cu ROSPA0154
Galicea Mare-Băilești, legături cu
ROSPA0074 Maglavit
ROSPA0046 Gruia - Gârla Mare
Arii naturale protejate de importanță avifaunistică și Zone umede protejate în baza Convenției de la Ramsar (sub egida
UNESCO)
Cod, denumire/Cod
Localizare
Aprobat
Tip
Suprafață Observații
INSPIRE
prin
(ha)
ROSPA0010 Bistreț/
RORMS0009

Bistreț, Cârna,
Catane, Gighera,
Măceșu de Jos,
Negoi, Rast
ROSPA0013 Calafat - Calafat, Ciupercenii
Ciuperceni – Dunăre/ Noi, Desa, Ghidici,
RORMS0015
Piscu Vechi, Poiana
Mare, Rast

HG
1284/2007

SPA/
Sit
Ramsar

2057.4/
27482

suprapunere cu ROSCI0045 Coridorul
Jiului/parte din situl tranfrontalier Bistret Insula Ibisha,

HG
1284/2007

SPA/
Sit
Ramsar

29379/
29206

suprapunere cu RORMS0015 Calafat Ciuperceni - Dunăre, ROSCI0039
Ciuperceni - Desa 2.397.-Balta Neagră,
2.398.-Balta Lată, 2.392.-Ciuperceni –
Desa

ROSPA0023
Confluența Jiu –
Dunăre/
RORMS0018

Bechet, Bratovoești,
Calopăr, Călărași,
Dobrești, Drănic,
Gângiova,
Ghindeni, Gighera,
Malu Mare,
Mârșani, Ostroveni,
Podari, Rojiște,
Sadova, Segarcea,
Teasc, Țuglui,
Valea Stanciului
Cetate, Maglavit,
Calafat

HG
1284/2007

SPA/
Sit
Ramsar

19530/
19800

suprapunere cu ROSCI0045 Coridorul
Jiului, RORMS0018 Coridorul Jiului,
2.391.-Locul fosilifer Drănic, IV.33.-Zăval

HG
1284/2007

SPA

3642,5

Călărași, Sărata,
Dăbuleni, Ianca,
Hotaru
Radomir Dioști

HG
1284/2007

SPA

11009,2

suprapunere cu ROSCI0299 Dunărea la
Gârla Mare-Maglavit, 2.388 Pajiştea
Cetate
suprapunere cu ROSCI0045 Coridorul
Jiului, 2.667 Casa Pădurii din Pădurea
Potelu

HG
971/2011

SPA

1244,4

ROSPA0074
Maglavit
ROSPA0135
Nisipurile de la
Dăbuleni
ROSPA0137Pădurea
Radomir
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Tabel nr. 3. Lista ariilor protejate de interes național (rezervații naturale), aflate pe teritoriul administrativ
al județului Dolj, declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 și Hotărârea de Guvern Nr. 2151 din 30
noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
Suprafață

Cod

Denumirea ariei protejate

Localizare

Categorie
IUCN

Tip

RONPA0401

Poiana Bujorului din Pădurea Plenița

Plenița

IV

botanic

50

RONPA0402

Valea Rea-Radovan

Segarcea,
Radovan

IV

botanic

20

RONPA0403

Dunele Dăbuleni („La Cetate”)

Dăbuleni

IV

botanic

8

RONPA0404

Pajiștea halofilă Gighera

Gighera

IV

botanic

4

RONPA0405

Pajiștea Cetate din Lunca Dunării

Cetate

IV

botanic

6

RONPA0406

Pajiștea Gogoșu-Ștefănel

Gogoșu

IV

botanic

10

RONPA0407

Locul fosilifer Bucovăț

Bucovăț

IV

paleontologic

4

RONPA0408

Locul fosilifer Drănic

Drănic

IV

paleontologic

6

RONPA0409

Rezervația ornitologică CiuperceniDesa

Ciupercenii
IV
Noi

ornitologic

200

RONPA0410

Lacul Adunații de Geormane

Bratovoești IV

acvatic

102

RONPA0411

Complexul lacustru Preajba-Făcăi

Craiova, Fă
IV
căi

acvatic

28

RONPA0412

Balta Cilieni - Băilești

Băilești

IV

acvatic

47

RONPA0413

Lacul Ionele

Desa

IV

acvatic

3,20

RONPA0414

Balta Neagră

Desa

IV

acvatic

1,20

RONPA0415

Balta Lată

Ciupercenii
IV
Noi

acvatic

28

RONPA0416

Râurile Desnățui și Terpezița (amonte
de Fântânele)

Teslui

IV

acvatic

80( km)

RONPA0417

Râul Bălășan (amonte de Băilești)

Fântânele

IV

acvatic

36( km)

RONPA0418

Lacul Caraula

Caraula

IV

acvatic

28

RONPA0884

Pădurea seculară Zăval

Gighera,
Ostroveni

IV

forestier

351

(ha)

d) Descrierea modului de identificare a scenariilor/măsurilor, precum şi estimarea efectelor
acestora
Planul de menţinere a calităţii aerului reprezintă setul de măsuri pe care titularul de activitate trebuie să le ia,
astfel încât nivelul poluanţilor să se păstreze sub valorile limită pentru poluanţii dioxid de sulf, dioxid de azot,
oxizi de azot, particule în suspensie (PM10, PM2.5), benzen, monoxid de carbon, plumb, sau valorile ţintă
pentru arsen, cadmiu, nichel, astfel cum sunt stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.
Pentru identificarea măsurilor de menținere sau de reducere a nivelului poluanților, s-au analizat tipurile de
surse de emisie cu pondere semnificativă în județul Dolj și posibilitățile reale de intervenție și control. S-au luat
în considerare sursele care generează cantități scăzute de emisii la nivel individual, dar cu prezență numerică
mare în teritoriu, clasificate ca surse de suprafață, grupate în funcție de repartiția în teritoriu și de condițiile
care permit controlul acestora.
Un alt criteriu de selecție a măsurilor a fost poluantul vizat de măsură; chiar dacă efectul unei măsuri se reflectă
în reducerea nivelului mai multor poluanți, există o anumită specificitate a măsurii.
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Sursele cu cea mai mare contribuție la emisii pentru indicatorii analizați sunt sursele de suprafață și transportul.
Dintre acestea, un nivel semnificativ îl ating emisiile generate de instalațiile mici de ardere utilizate pentru
încălzirea individuală, în general, și cele cu utilizare de combustibil solid (lemn, biomasă) în mod deosebit.
Controlul acestor tipuri de surse se poate realiza prin politicile de dezvoltare din cadrul fiecărei comunități:
infrastructură edilitară pentru asigurarea accesului la gaze naturale, măsuri de eficientizare energetică a
clădirilor, promovarea surselor regenerabile de energie.
Terenurile degradate reprezintă un alt contribuitor important identificat pentru emisiile de particule în
suspensie, pentru acest tip de sursă fiind aplicabile măsurile de regenerare a terenurilor sau de reconversie a
folosinței lor.
Au fost identificate pentru județul Dolj următoarele domenii în care se pot asigura intervenții:
1.
În domeniul eficientizării energetice a clădirilor și al infrastructurii alimentării cu gaze;
2.
În domeniul transporturi;
3.
Altele – măsuri care includ refacerea terenurilor degradate.
Având în vedere tipurile de măsuri necesare identificate, scenariul de bază pentru anul de proiecție va include:
˗ Măsuri pentru categoria de surse din sectorul transport;
˗ Măsuri pentru categoria de surse din energie;
˗ Măsuri pentru categoria de surse ”alte surse”.
Prelucrarea informațiilor colectate pentru perioada următoare anului de referință a condus la valori ale
concentrațiilor calculate (modelare prin dispersie) pentru anul de proiecție, prezentate în secțiunea C, punctul
g).
Necesitatea de intervenție pe sectoarele de activitate identificate mai sus este corelată cu măsurile propuse
prin Planul Local de Acțiune pentru Mediu și Strategia de Dezvoltare a județului Dolj. Ținând cont că măsurile
care definesc Planul de menținere a calității aerului sunt obligatoriu de implementat, selecția lor a avut în
vedere posibilitățile reale de finanțare, fiind asumate de instituțiile responsabile, condiții în care a fost formulat
un unic scenariu, Scenariul de bază,
Scenariul de bază promovează măsuri a căror eficiență a fost evaluată în contextul dezvoltării de noi obiective
sau extinderi/închidere ale celor existente pe perioada de implementare a Planului.
Pentru caracterizarea impactului măsurilor specifice, prezentate în Secțiunea D a prezentului document,
acestea sunt grupate pe categorii de măsuri și se aplică, după caz, următoarea schemă de codificare2:
-

tipul de măsură: cod A: economică/fiscală; cod B: tehnică; cod C: educație/informare; cod D: altele.

-

caracterizarea scării de timp necesar pentru reducerea concentrației poluanților prin măsura respectivă:
cod A: termen scurt; cod B: termen mediu (cca. un an); cod C: termen lung.

-

sectorul sursă căruia i se aplică măsura: cod A: transport; cod B: industrie, incluzând producția de energie
termică și electrică; cod C: agricultură; cod D: surse comerciale și rezidențiale; cod E: altele.

-

caracterizarea scării spațiale a sursei căreia i se aplică măsura : cod A: doar sursă(e) locale; cod B: surse
în zona urbană de interes; cod C: surse în regiunea de interes; cod D: surse la nivelul țării; cod E: surse
în mai mult de o țară.

2

Schemă de caracterizare a măsurilor preluată din documentul Recommendations on plans or programmes to be drafted under the
Air Quality Framework Directive 96/62/EC http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/recommendation_plans.pdf;
conform opiniei ANPM CECA documentul nu mai este actual, dar considerăm că schema de caracterizare își menține relevanța
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Măsură

Tip
măsură

Scara de Sector
timp
sursă

Scara
spațială

Poluanți vizați

Reabilitare termică clădiri

A; B

B

D

B

CO, NOx/NO2, PM10, PM2.5,
SO2, C6H6, Cd, As

Alimentarea cu gaze naturale
pentru înlocuirea combustibilului
solid

B

B

D

B

CO, NOx/NO2, PM10, PM2.5,
SO2, C6H6, Cd, As

Creșterea mobilității durabile

A; B

B

A

B

CO, NOx/NO2, PM10, PM2.5,
C6H6, Pb, Cd, As, Ni

Retehnologizări în industrie

B

B

B

A; B

NOx

Altele (împăduriri, recuperare
terenuri degradate)

B; D

C

E

C

PM10, PM 2.5

Estimarea efectelor măsurilor, prezentate individual în secțiunea D, are la bază estimarea reducerii emisiilor
pentru tipurile de surse, reflectate în modificarea nivelului poluanților.
1. Măsura de reabilitare termică a clădirilor – s-a luat în considerare reducerea consumului de combustibil
solid ca urmare a scăderii necesarului de energie termică3 cu 30 – 40% în funcție de lucrările propuse,
reflectate în reducerea emisiilor. Măsura are efect important asupra nivelului local al poluanților
(reducere de cca 10%) PM10 și PM2.5, NOx/NO2, SO2, CO, benzen, cadmiu, arseniu, astfel că în
condițiile creșterii fondului construit se va menține nivelul de fond urban sub valoarea limită, cu o
potențială creștere de cca 4% a fondului urban.
2. Măsura de extindere/introducere a rețelelor de alimentare cu gaze naturale – s-au luat în considerare
emisiile de poluanți PM10 și PM2.5, NOx/NO2, SO2, CO, benzen, cadmiu, arseniu generate de arderea
gazelor naturale comparativ cu emisiile generate de alți combustibili și gradul de extindere a rețelelor.
Efectele măsurii sunt importante în cazul aportului local de SO2 (reduceri de 90%), As (100%) și pentru
ceilalți poluanți reduceri de cca. 15%, pentru fondul urban rezultând reduceri de 0,5 - 1%.
3. Măsurile de creșterea mobilității durabile – s-a luat în considerare tipul de intervenție propus și mediul
în care urmează să fie implementată măsura. Modernizările de drumuri în localități rurale reduc aportul
local de particule PM10 și PM2.5 prin reducerea resuspensiei cu cca. 60% și nivelul de fond urban,
suburban și rural de PM10 și PM2.5 cu cca. 5%, pentru ceilalți poluanți (CO, NOx/NO2, C6H6, Pb, Cd, As,
Ni) înregistrându-se o reducere a nivelului total în urban și rural de cca 3 - 4% ca urmare a fluentizării
traficului.
4. Măsura modernizare tehnologică – echiparea cu sistem de reducere non- catalitică a oxizilor de azot
reduc aportul local cu minimum 70% a NOx
5. Măsurile de reîmpădurire și recuperare a terenurilor degradate prin înierbare sau construirea spațiilor
– s-au luat în considerare amplasarea și dimensiunea terenurilor vizate de aceste măsuri (incluzând și
gestionarea depozitelor de deșeuri). Efectul principal este de reducere a aportului local a nivelului de
particule PM10 și PM 2.5 cu cca. 20% și reducerea nivelului de fond urban/ rural cu 1 – 3%.

3

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_article4_ro_romania.pdf
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e) Analiza topografică şi climatică a arealului pentru care s-a realizat încadrarea în regimul II de
gestionare
I.
Analiza topografică Relieful județului Dolj este reprezentat prin două mari unități fizico - geografice:
Piemontul Getic, situat în partea nordică a județului și având o pondere de 37,6% și Câmpia Română, care
ocupă partea sudică a județului și reprezintă 62,4% din suprafața acestuia.

Figura nr .5. Harta unităților și subunităților de relief din județul Dolj

Piemontul Getic este situat în partea nordică a județului, având altitudini cuprinse între 150 și 325 m. În cadrul
acestuia se disting două mari subunități şi un culoar de vale:
- Piemontul Bălăciței - cea mai joasă parte a Piemontului Getic, slab fragmentat de o reţea radiară,
dominante fiind podurile întinse (de aceea este considerat o câmpie piemontană înaltă);
- Piemontul Oltețului (Dealurile Amaradiei, Podișul Tesluiului) - cea mai mare subunitate a Piemontului
Getic, a cărui suprafaţă este formată din culmi paralele lungi de zeci de kilometri, dificil de străbătut
transversal. În cadrul judeţului Dolj, se disting două subunităţi, Dealurile Amaradiei, în partea nord vestică şi Podișul Tesluiului, în partea sud – estică;
- Culoarul Jiului - ce desparte cele două unităţi menţionate anterior.
Cea mai mare altitudine se înregistrează în extremitatea nordică a județului, în dealurile ce mărginesc pârâul
Plosca, unde ajunge la 325 m. Altitudini de peste 250 de m se întâlnesc, de asemenea, la vest de râul Jiu, pe
dealurile situate între văile Argetoaiei și Rasnicului, precum și pe culmile late și prelungi de la est de râul
Amaradia, delimitate de văile Geamartăului, Tesluiului și Horezului.
Altitudinile scad către sud, mai rapid în spațiul situat la est de Jiu și mai domol la vest de valea acestuia,
ajungând sub 200 m altitudine și făcând astfel tranziția cu partea de câmpie, situată în sudul județului.
Câmpia Olteniei, parte a Câmpiei Române este situată în sudul Piemontului Getic. Sub raport genetic relieful
Câmpiei Olteniei se prezintă sub forma a două tipuri: câmpii piemontane şi câmpii de terase. Câmpia
piemontană este reprezentată de Câmpurile Leu - Rotunda şi Dăbuleniului, la est de Jiu, precum şi Câmpia
Șegarcei, la vest de acesta, cu altitudini cuprinse între 100 şi 180 m. Către Jiu şi Dunăre ele sunt continuate
cu terasele acestora. În schimb, la vest de Desnățui, Câmpia Olteniei este alcătuită în întregime din cele cinci
terase ale Dunării, cu următoarele altitudini relative: sub 50 m, 60 - 80 m, 90 - 115 m, 150 - 160 m, 200 - 210
m. Râurile Jiu şi Desnățui ce traversează câmpia de la nord la sud, precum şi fluviul Dunărea, formează lunci
largi, având aspectul unor adevărate culoare. În judeţul Dolj, se regăsesc următoarele subunităţi ale Câmpiei
Olteniei:
Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 15 din 100

- Câmpia Desnățuiului – se află la vestul văii Jiului, având în componență Câmpia Băileștiului și Câmpia
Șegarcei (alcătuită la rândul său din Câmpul Sălcuței și Câmpul Nedeii);
- Câmpia Romanațiului – reprezentată de lunca Jiu – Jieț și de teritoriul situat la estul acestuia format
din Câmpia Caracalului, Câmpul Leu-Rotunda și Câmpul Dăbuleniului;
- Lunca Dunării - reprezintă partea sudică și cea mai joasă a județului, cu altitudini ce nu depășesc 50
de m, având ca subunităţi Lunca Bistrețului, in vestul Jiului şi Lunca Potelului, la est de Jiu.
În general, relieful apare ca niște trepte plate, care se ridică sub formă de piramidă din lunca Dunării, de la
aproximativ 30 m până în dealurile Amaradiei, la peste 300 m. De asemenea, în sudul județului Dolj se află
cea mai mare suprafață nisipoasă din țară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri, provenite fie din
revărsările Dunării, fie din precipitații.
Caracteristicile morfometrice ale reliefului sunt reprezentate prin parametrii referitori la: altitudine, care
determină zonalitatea verticală a condițiilor climatice, expoziția versanților față de direcția predominantă a
circulației maselor de aer, energia de relief și declivitatea.
Altimetria
Conform histogramei claselor de altitudine, cele mai mari ponderi le au altitudinile sub 150m, corespunzătoare
zonei de câmpie, astfel: treapta altimetrică cuprinsă între 50 – 100 m deține cea mai mare pondere (25,1%),
urmată de treptele cuprinse între sub 50 m (22,1%) și 100 – 150 m (22%), cele mai mici ponderi aparținând
zonelor de deal, situate în nordul județului: 200 – 250 (10%) și peste 250 m (3,5%) (Figura nr.6)
Observând astfel diferența dintre înălțimile extreme de pe teritoriul județului, de aproximativ 300 m realizată
pe o distanță de circa 80 km și ponderea majoritară a înălțimilor situate sub 150 m, precum și lipsa unor
denivelări evidente pe cea mai mare parte a teritoriului, județul Dolj poate fi considerat un județ de câmpie, iar
după agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului, se încadrează
perfect în categoria județelor dunărene.

Figura nr. 6. Harta hipsometrică a județului Dolj

Coborârea generală a reliefului către sud și către sud-est este reliefată de orientarea generală a văilor. Este o
coborâre uşoară, conformă înclinării generale a Câmpiei Olteniei, reflectată de liniile generale ale reliefului,
care au tendința de a se aduna spre gura Oltului.
Energia de relief. Energia de relief reprezintă un parametru geomorfologic aflat în strânsă legătura cu etajarea
reliefului. În județul Dolj, valorile energiei de relief scad de la nord către sud, o dată cu reducerea altitudinii.
Astfel, in nordul județului, în zona piemontană întâlnim valori ce depășesc 50 m/km2, atingând un maxim de
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120 m/km2, în nordul judeţului. Faţă de dealurile piemontane din nord, energia de relief a Câmpiei Olteniei
este mult mai redusă, valori de până la 10m/km2 înregistrându-se pe cea mai mare parte a ei. Valori mai mari
(de peste 50m/km2) sunt întâlnite în zona de câmpie doar la contactul câmpurilor piemontane cu terasele Jiului
și Desnățuiului. De asemenea valori de până la 50 m/km2 se găsesc și în câmpiile de dune din lungul Dunării,
în lunca Bistrețului din zona Calafatului). În ceea ce privește histograma energiei de relief, cele mai mari
ponderi sunt deținute de clasele energiei de relief cuprinse între 0 – 5 m/km2 (30,9%) și 5 – 10 m/km2 (24,2%),
iar cele mai reduse au valori între 50 – 70 m/km2 (7,7%), respectiv 70 – 120m/km2 (1,7%).

Figura nr. 7. Harta energiei de relief în județul Dolj

Expoziţia versanților. În judeţul Dolj, versanţii au preponderent orientare sudică (23,7%) şi sud-vestică
(17,8%), ceea ce se traduce printr-o cantitate mult mai mare de energie solară decât cei cu expoziție nordică,
precum şi prin producerea unor cantități de precipitații mai scăzute, cele mai mici ponderi avându-le versanţii
cu orientare nord - vestică (5,4%) şi vestică (8,8%) (Figura nr.8).

Figura nr. 8. Harta expoziției versanților în județul Dolj

Declivitatea. Datorită altitudinii reduse, în judeţul Dolj, pantele medii au valori mici, cuprinse între 0 şi 11
grade şi scad odată cu altitudinea, de la nord la sud.
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Figura nr. 9. Harta pantelor în județul Dolj

Conform histogramei pantelor, cea mai mare pondere aparţine intervalului 0 - 0,5 grade (55,9%), urmat de
intervalele 1 - 3 grade (18,3%) şi 0,5 - 1 grade (15,8%). Ponderea cea mai mică o deţin pantele cu valori
cuprinse între 5 - 11 grade (2,6%), prezente în zona deluroasă precum și în lungul văilor râurilor Jiu și Desnățui,
în zona de câmpie. (Figura nr.9.)
II. Analiza climatică a arealului. Din punct de vedere climatic, județul Dolj aparține zonei climatice temperate.
Datorită situării în partea sud-vestică a țării, adică în vestul marii depresiuni din interiorul arcului carpato –
balcanic, teritoriul larg deschis al acestuia se află preponderent în calea maselor de aer maritim mediteranean
și umed oceanic, fiind mai puțin influențat de masele estice de aer cald și uscat, puternic continentalizat.
Din analiza elementelor climatice se observă în mod evident, frecvența mult mai mare a invaziilor de aer
mediteranean-adriatic coborâte pe versantul estic al Carpaților Porților de Fier și al Balcanilor Occidentali față
de pătrunderile de aer nord-estic, care domină întreaga jumătate estică a Câmpiei Dunării. Efectele de föehn
ce se formează în timpul invaziilor vestice și sud – vestice (resimțite în special în lungul teraselor și luncii
Dunării), determină nu numai o dominanță a vânturilor de vest dar și o medie a temperaturilor anuale mai
ridicată decât cele din estul Câmpiei Dunării. Tot urmare a circulației generale a aerului, se observă și o
cantitate redusă de precipitații în sectorul de câmpie situat la vest de Olt, (în medie, cu 100 – 150 mm)
comparativ cu câmpia dintre Olt și Argeș.
Factorii climatici pot acționa asupra poluanților atmosferei în mod direct sau indirect. Principalii parametri
climatici care influenţează dispersia poluanților analizați sunt: temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice,
stratul de zăpadă, regimul eolian, radiația solară, nebulozitatea, umiditatea şi presiunea atmosferică.
În analiza condițiilor climatice ale județului Dolj, au fost analizate date de la stațiile meteorologice Craiova
(44o19’ N, 23o48’ E, 113 m alt.), Calafat (43o59’ N, 22o57’ E, 68 m alt.), Băilești (44o01’ N, 23o21’ E, 58 m alt)
și Bechet (43o46’ N, 23o57’ E, 40 m alt.).
Temperatura medie multianuală
Temperatura aerului este direct influențată de latitudine, poziţie geografică precum și de relief. Astfel, în județul
Dolj, variația temperaturii medii multianuale este destul de mică, după cum reiese din valorile înregistrate la
cele patru stații meteorologice analizate, cele mai mari valori se înregistrează în sud – vestul județului, în lunca
Dunării, la stația meteorologică Calafat (12,8 °C), în special datorită încălzirii din anotimpurile de tranziție, ca
urmare a proceselor föehnale, valorile scăzând ușor o dată cu altitudinea, ajungând la 12,1°C la staţia
meteorologică Craiova (Figura nr.10). Acelaşi fenomen se remarcă şi în cea mai rece lună a anului, ianuarie
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(când temperatura variază între - 1,3°C la Bechet şi - 0,4°C la Calafat) precum şi vara, în iulie (23,5°C la
Craiova şi 24,6°C la Calafat).

Figura nr. 10. Distribuţia spaţială a temperaturii medii a aerului în judeţul Dolj

Tabelul nr.4. Temperaturi medii lunare şi anuale ale aerului (°C) în județul Dolj (2013 - 2018)
Lunile

Nr.
crt.

Stația
meteorologică

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

CRAIOVA

-1

2,4

6,7

13,1

17,6

21,4

23,5

23,7

18,4

11,6

6,4

1,1

12,1

2

BAILESTI

-1,2

2,3

6,9

13,3

18

21,8

23,8

23,9

18,5

11,6

6,4

1,4

12,2

3

BECHET

-1,3

2,5

7,1

13,5

18,1

21,9

23,8

23,4

18,3

11,2

6,3

1,4

12,2

4

CALAFAT

-0,4

2,7

7,3

13,7

18,3

22,4

24,6

24,3

19

11,8

6,9

2,6

12,8

Anuală

30,0

Temperatura (°C)

25,0
20,0
15,0

CRAIOVA

10,0

BĂILEȘTI

5,0

BECHET
CALAFAT

0,0
-5,0
I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI

XII

Timpul (luni)
Figura nr. 11. Graficul temperaturii medii multianuale înregistrate la staţiile meteorologice din judeţul Dolj

Precipitațiile medii multianuale
Precipitaţiile atmosferice, prin durata şi intensitatea lor, reprezintă un parametru climatic important ce
influenţează calitatea aerului, un exemplu în acest sens fiind reducerea concentraţiilor de particule în
suspensie şi scăderea concentraţiilor de SO2. În privința cantității medii a precipitațiilor multianuale, se observă
o descreștere a acestora de la nord la sud (o dată cu altitudinea), dar și de la vest la est (concomitent cu
creșterea gradului de continentalism). Din analiza datelor privind precipitațiile atmosferice, în perioada 2013 –
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2018, la stațiile meteorologice din județul Dolj, se constată valori medii multianuale de 765,8 mm la Craiova,
682,8 mm la Calafat, 652,7 mm la Băilești iar la Bechet sunt cele mai mici valori multianuale – 641,9mm
(tabelul nr.5).

Figura nr. 12. Distribuţia spaţială a precipitațiilor medii multianuale în judeţul Dolj

Așa cum s-a menționat, se constată o legătură directă între scăderea cantităților de precipitații și coborârea
reliefului. Cu toate acestea, observând că acestea cresc de la 652,7 mm la Băilești, la 682,8 mm la Calafat,
situat mai la sud și în vest față de Băilești, pentru ca apoi să scadă din nou în sudul județului, la Bechet (641,9
mm), ar trebui considerate particularitățile locale ale circulației maselor de aer.
În decursul anului, cele mai puține cantități de precipitații sunt totalizate în lunile de iarnă, iar dintre acestea
luna februarie aduce cea mai redusă cantitate (între 30,4 mm la Bechet și 48,2 mm la Calafat). Prima lună a
primăverii coincide cu o sporire însemnată a precipitațiilor, sporire atenuată în luna aprilie, ploile intensificânduse iar în lunile mai și iunie, când se înregistrează, de obicei, cantitățile maxime lunare, care variază de la 57,6
mm la Băilești, la 90,5 mm, la Craiova. Există și abateri de la această situație generală, în sensul că, în
perioada 2013 – 2018, cea mai mare cantitate lunară la Băilești și Calafat a fost înregistrată în luna martie
(77,3 mm, respectiv 73,2 mm). În august se înregistrează cele mai reduse cantități de precipitații din sezonul
cald și, totodată, din cursul anului, variind între 21,6 mm (Bechet) și 43,3 mm (Craiova). Chiar dacă diferențele
de precipitații sunt relativ mici de la o lună la alta, variațiile apar în cadrul aceleași luni, în ani diferiți, fie ca
urmare a unor perioade cu ploi intense, fie datorită perioadelor îndelungate de secetă.
Tabelul nr. 5. Valorile medii lunare şi anuale ale precipitaţiilor (mm) în județul Dolj (2013 - 2018)
Nr.
crt
.

Stația
meteorologic
ă

1

Lunile

Anual
ă

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

CRAIOVA

50

43,
2

89,
9

54,
9

79,
9

90,
5

71,
4

43,
3

72,
5

59,
9

64,
5

46,
1

765,8

2

BAILESTI

45,
3

44,
4

77,
3

41,
5

68,
2

57,
6

55

39,
3

72,
4

56,
1

59,
4

36,
4

652,7

3

BECHET

40,
5

30,
4

69,
6

51,
4

82,
6

85,
8

65,
1

21,
6

52,
1

65,
1

46,
8

30,
7

641,9

4

CALAFAT

42,
1

48,
2

73,
2

55,
1

71

58,
3

68,
5

31

54,
2

55,
7

64,
8

36,
3

682,8
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Figura nr. 13. Graficul precipitaţiilor medii multianuale înregistrate la staţiile meteorologice
din judeţul Dolj

Stratul de zăpadă
Stratul de zăpada se formează în perioada rece a anului, când în atmosferă și la suprafața solului s-a instalat
regimul termic negativ. Apariția stratului de zăpadă este determinat de circulația generală a atmosferei ce
favorizează producerea ninsorilor.
Partea Sud - vestică a Olteniei nu reprezintă o regiune cu zăpezi abundente. Acest lucru se observă și în
tabelul cu valorile medii multianuale ale stratului de zăpadă în perioada 2013 – 2018. Perioada cu ninsori este
cuprinsă între noiembrie și martie, maximul fiind atins în luna ianuarie.
Tabelul nr. 6. Grosimea medie lunară şi anuală a stratului de zăpadă (cm) în judeţul Dolj
(2013 - 2018)
Lunile

Nr.
crt.

Stația
meteorologică

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

CRAIOVA

5,7

3,7

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0,5

1

1

2

BAILESTI

6,5

3,2

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,8

1

3

BECHET

5

2,8

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,7

0,9

4

CALAFAT

6,3

3,5

1,8

0

0

0

0

0

0

0

0,7

1,8

1,2

Anuală

Vânturile
Sectorul sudic al Câmpiei Române se află preponderent sub influența invaziilor de aer dinspre vest. Atât în
anotimpul rece, cât și în cel cald, curenții dominanți sunt cei formați în cadrul direcției vestice și nord-vestice,
care suportă și influența dirijării generale în lungul Dunării. Astfel, așa cum arată datele stațiilor meteorologice,
de la Craiova, Bechet, Băilești și Calafat, deși există modificări determinate de condițiile locale, dominante
rămân tot direcțiile nord-vest, vest și sud-vest. Astfel, la Calafat și la Bechet, frecvența însumată a celor trei
direcții, depășește 40% (43,2%, respectiv 42%), la Băilești ajunge la 38,1%, în timp ce la Craiova atinge valori
de 33,8%. În afara direcției dominate vestice, există și direcția estică cu frecvențe relativ mari. Astfel, în timp
ce la Calafat și Băilești frecvența estică are valori de 7%, respectiv 8%, la Craiova și Bechet, curenții estici
ajung la o frecvență de 11,1%, respectiv 11,5%. (Figura nr.14.) Frecvența mare a vânturilor având direcție estvest reprezintă o caracteristică a câmpiei de la est de Jiu, ca urmare a influenței estice din ce în ce mai
accentuate, o dată cu apropierea de partea centrală a Câmpiei Române.
De asemenea, se remarcă valori ridicate ale calmului (24% la Craiova, 28% la Băilești, 18,9 la Bechet si 21,7%
la Calafat).
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Tabelul nr. 7. Frecvențele medii anuale ale vântului pe direcții la stațiile meteorologice din județul Dolj
(2013 - 2018)
Frecvența vântului

Stația
meteorologică

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSV

SV

VSV

V

VNV

NV

Craiova

2,1

2

2,3

6,9

11,1

4,3

2,7

2,4

2,2

3,2

4,3

6,2

11,8

6,8

4,7

3

24

NNV calm

Calafat

1,2

1,3

1,5

1,9

8,1

5,7

3,7

2,3

2,9

2,2

3,4

4,8

18,9

8,4

7,7

4,3

21,7

Băilești

2,3

1,9

2,4

4,7

8,3

4,7

2,5

1,5

2,1

1,6

2,3

3,6

15,5

8,7

8

1,9

28

Bechet

2,1

2,8

3,3

3,9

11,5

4,8

2,5

1,5

1,8

1,8

4,3

7,9

18,6

7,3

3,9

3,1

18,9

Craiova

Calafat

Băilești

Bechet

Figura nr. 14. Direcția și frecvența vântului la stațiile meteorologice din județul Dolj
(2013 - 2018)

Vitezele medii anuale ale vântului au valori ce cresc de la 1,9 m/s la Bechet, în sudul județului, până la 2,9
m/s la Craiova. Cele mai mari viteze medii lunare ale vântului, conform Tabelului nr. 8 se înregistrează , la
stația meteorologică Craiova. La stația Bechet cele mai mari viteze se inregistrează în lunile februarie, martie
și aprilie, la stația Băilești în martie și aprilie și la stația Calafat în decembrie, februarie, martie, aprilie.
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Tabelul nr. 8. Vitezele medii lunare şi anuale ale vântului (m/s) în judeţul Dolj
(2013 - 2018)
Nr.
crt.

Stația
meteorologică

Lunile

Anuală

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

CRAIOVA

2,8

3,4

3,4

3,3

2,8

2,7

2,5

2,5

2,7

2,8

2,6

2,7

2,9

2

BAILESTI

2

2,1

2,5

2,6

2,1

2,1

2

1,7

2,2

2,1

2

2,4

2,1

3

BECHET

2

2,2

2,4

2,2

1,8

1,8

1,7

1,5

1,7

1,8

1,8

2,1

1,9

4

CALAFAT

2,2

2,4

2,4

2,5

2,2

2,2

2,2

2

2,1

1,9

2

2,4

2,3

Figura nr.15. Graficul variației vitezei medii lunare (m/s) la staţiile meteorologice din judeţul Dolj

(2013 – 2018)

Umezeala relativă
Umezeala sau umiditatea relativă a aerului este definită prin conținutul în vapori de apă existenți la un moment
dat în atmosferă. Umezeala relativă este un parametru climatic important care favorizează creșterea
concentrației diferitelor substanțe de impurificare a aerului urban, fie influențează în mod direct confortul și
sănătatea oamenilor. Astfel, în condiții de umezeală ridicată au loc numeroase reacții chimice care se
deplasează în lanț la contactul vaporilor de apă cu noxele, degradând calitatea aerului. Căldura, dar mai ales
umezeala accentuată influențează durata de stagnare a poluanților în atmosferă, ele cauzând fie neutralitatea
poluanților, fie transformarea lor prin procesele fotochimice care iau naștere. Este dependentă de
caracteristicile maselor de aer, de regiunile de evaporare a apei și de diversele procese cu caracter special.
Media multianuală a umezelii relative în județul Dolj, are o variație relativ mică, între 74,8% la Calafat și 77,4%
la Bechet (tabelul nr. 9). Variația anuală a umezelii relative este în strânsă legătură cu temperatura aerului,
aflându-se într-un raport invers proporțional cu aceasta, astfel creșterea temperaturilor conducând la scăderea
valorilor umezelii relative și invers. Astfel, maximul umezelii relative este atins în luna ianuarie, în timp ce
valorile minime se regăsesc în luna august (figura nr.16).
Tabelul nr. 9. Umezeala relativă - medii lunare şi anuale (%) în judeţul Dolj
(2013 - 2018)
Lunile

Nr.
crt.

Stația
meteorologică

I

II

1

CRAIOVA

88,8

86,5

77

2

BAILESTI

86,5

86,3

3

BECHET

88,2

4

CALAFAT

85,8

III

IV

Anuală

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

67

70,3

68,8

63,2

60,5

68,4

80

87,3

88,3

76,3

78,8

70,2

71,8

69

63,7

61,3

66

78,5

85,3

84,7

75,2

87

78,3

70,2

72,5

71

67,5

66,8

71,2

82,3

87,7

86,2

77,4

86,2

76,3

67,5

70,2

65,7

60,7

60,7

68,2

81,4

86,2

81

74,8
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Figura nr. 16. Graficul variației umezelii relative lunare (%) la staţiile meteorologice din judeţul Dolj
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Figura nr. 17. Graficul variației temperaturilor medii și a umezelii relative lunare la stațiile meteorologice
din județul Dolj (2013 – 2018)

Radiația solară
Durata de strălucire a Soarelui depinde, în mare măsură, de claritatea masei de aer care este străbătută de
fluxul radiativ, opacitatea fiind determinată îndeosebi de ceață, nori, praf și diverși poluanți.
Prin poziţia sa, la periferia sudică a ţării, Dunărea nu reprezintă doar limita de hotar dintre România şi Bulgaria
sau doar limita dintre două mari unităţi geografice (Câmpia Română în nord şi Podișul Prebalcanic în sud), ci
şi o "barieră climatică". Astfel, cea mai importantă caracteristică constă în valorile radiaţiei solare globale.

Figura nr.18. Harta radiației solare globale orizontale

Sursa: http://www.sunshinesolarenergy.com/romania_solar_potential.php, (EU Commission, PV GIS)

Din analiza hărții întocmite la nivelul țării, se constată o variație a radiației solare, de la 1400kWh/m 2/an, în
jumătatea sudică a județului Dolj, la valori de cca. 1450 kWh/m2/an în jumătatea nordică a județului, direcția
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N-S, fiind dată de direcția vântului predominant. Variația radiației solare totale este condiționată, în principal,
de mărimea zilei. Din punct de vedere al duratei de strălucire a Soarelui, la nivel anual se observă aceeaşi
distribuție spaţială a regiunilor principale de însorire la nivel național, teritoriul județului Dolj înscriindu-se în
regiunile cu duratei de strălucire a Soarelui de 2200 – 2300 ore/an, extrema sud-estică a județului fiind
caracterizată de o însorire de 2100 – 2200 ore/an.

Figura nr.19. Durata anuală de strălucire a Soarelui în România (1961-2018) (ANM)
Sursa: Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului și climei (HORESEC) ETAPA II
Raport Științific și Tehnic

Durata de strălucire a Soarelui acționează asupra concentrațiilor de oxizi de azot, ducând la creșterea vitezei
de reacție a acestora și la formare de ozon.
Astfel, concentrațiile de O3 evoluează direct proporțional cu durata de strălucire a Soarelui. Vara, durata de
strălucire a Soarelui este mare, iar concentrațiile de ozon sunt cele mai ridicate de pe parcursul anului.
Toamna, scăderea duratei de strălucire a Soarelui duce la scăderea concentrațiilor de ozon, iar, iarna, acestea
sunt cele mai scăzute de pe tot parcursul anului.
Nebulozitatea
Aflată în directă legătură cu durata de strălucire a Soarelui, nebulozitatea influenţează, de asemenea, poluarea
atmosferică. În cazul unei nebulozități joase există o adiționare mai puternică a poluanţilor în zona înaltă a
atmosferei, iar in timp, o micșorare a concentrației la suprafaţa solului. Nebulozitatea este exprimată în zecimi
din bolta cerească vizibilă (10/10).
Urmare a unei durate foarte mari de strălucire a Soarelui, valoarea medie multianuală în judeţul Dolj are
valoarea de 3,3 zecimi. Astfel, nebulozitatea atinge valorile cele mai ridicate în lunile de iarnă, la începutul
primăverii şi la sfârşitul toamnei, având cele mai mici valori în luna aprilie şi în a doua jumătate a verii şi
începutul primăverii.
Nebulozitatea atmosferică influenţează repartiția şi regimul celorlalte elemente climatice, cum ar fi: bilanțul
radiativ şi termic, umezeala relativă a aerului, precipitaţiile atmosferic, etc.
Tabelul nr. 10. Nebulozitatea - medii lunare şi anuale (zecimi) în judeţul Dolj
(2013 - 2018)
Nr. crt.

Stația meteorologică

Lunile
II
5,0

III
4,0

IV
2,5

V
4,0

VI
4,0

VII
2,5

VIII
2,5

IX
2,5

X
4,0

XI
5,0

XII
5,0

Anuală

1

Craiova

I
5,0

2

Calafat

2,5

2,5

2,5

1,0

2,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,5

4,0

2,5

2,5

3

Bechet

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

2,5

2,5

2,5

4,0

4,0

5,0

5,0

4,0

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 25 din 100

4,0

4

Băilești

4,0

4,0

2,5

2,5

2,5

2,5

1,0

1,0

1,0

2,5

4,0

2,5

2,5

În ceea ce priveşte alcătuirea şi menținerea formațiunilor noroase deasupra spaţiului de câmpie, cea mai mare
valoare a nebulozității se semnalează în sezonul rece, îndeosebi în ianuarie-februarie, iar cea mai mică în
lunile iulie-august (tabelul nr.10). Aceasta favorizează valori destul de mari ale umezelii atmosferice (peste
70% anual).
Presiunea atmosferică
În judeţul Dolj, media multianuală a presiunii atmosferice are oscilații foarte mici, de la o staţie meteorologică
la alta, de la 1017 mbar (la Craiova) la 1017,5 mbar (la Calafat şi Băilești). În decursul anului, cea mai mare
valoare medie a presiunii atmosferice se înregistrează în lunile decembrie şi ianuarie, atunci când valorile
temperaturilor medii multianuale sunt cele mai scăzute.
Tabelul nr. 11. Presiunea atmosferică - medii lunare şi anuale (mbar) în judeţul Dolj (2013 - 2018)
Lunile

Nr.
crt

Stația
meteorologică

I

1

CRAIOVA

1019,0

1018,2 1014,6 1014,8 1013,2 1013,3 1013,2 1015,4 1016,4 1020,8 1020,5

1024,3

1017,0

2

BAILESTI

1021,1

1019,3 1014,3 1015,7 1014,0 1013,2 1012,8 1015,7 1017,1 1020,6 1021,1

1023,8

1017,5

3

BECHET

1020,9

1019,2 1014,2 1015,6 1014,0 1013,1 1012,7 1015,6 1017,0 1020,5 1021,0

1023,6

1017,4

4

CALAFAT

1021,2

1019,5 1014,3 1015,7 1014,1 1013,1 1012,6 1015,6 1017,0 1020,5 1021,1

1023,5

1017,5

Presiunea atmosferică
(mbar)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anual

1030
1025
1020

CRAIOVA

1015

CALAFAT

1010

BECHET
BĂILEȘTI

1005
I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Timpul (luni)

Figura nr. 20. Variația presiunii atmosferice (mbar) la stațiile meteorologice

din județul Dolj (2013 – 2018)

Schimbări climatice
Conform literaturii de specialitate între schimbările climatice și calitatea aerului există o relație reciprocă. În
acest sens, se estimează o scădere a calităţii aerului în aglomerările umane datorită schimbărilor climatice.
În numeroase regiuni din întreaga lume, se preconizează că schimbările climatice vor afecta condiţiile
meteorologice locale, inclusiv frecvenţa valurilor de căldură și a episoadelor în care aerul stagnează. Mai multă
lumină solară și temperaturile mai ridicate ar putea nu doar să prelungească perioadele de timp în care
nivelurile de ozon sunt ridicate, ci ar putea, de asemenea, să agraveze în și mai mare măsură concentraţiile
de vârf de ozon (Agenția Europeană de Mediu, 2013).
Conform studiului elaborat de către Administrația Națională de Meteorologie “Scenariul de schimbare a
regimului climatic în România pe perioada 2001 -2030 ” schimbările în regimul termic și pluviometric sunt
sintetizate după cum urmează:
Anual
‑ În cazul mediilor anuale a cantităților de precipitații cumulate în 24 ore, calculate ca diferențe normate, se
remarcă pentru 2020-2030 valori apropiate de normal (i.e. de media climatică 1965-1975) cu ușor
excedent în nord-estul extrem
Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 26 din 100

Anotimpual
‑ Pentru temperatura aerului, se proiectează o răcire în timpul iernii și verii
‑ În timpul primăverii este proiectată o încălzire semnificativă, mai pronunțată în est (până la 1,8 °C), iar
toamna se indică o ușoară încălzire
‑ În cazul precipitațiilor, se proiectează un ușor excedent vara, ce poate atinge 40 % în nord-est
Lunar
‑ Creşterea temperaturii medii lunare deasupra României în toate lunile, cea mai mare diferență între
scenariu şi rularea de control fiind în iulie (1,31 C). Este interesant de menţionat că şi în cazul precipitaţiilor,
reducerea cea mai mare a lor (de aproape 6%), în orizontul de tip 2001-2030, are loc tot în iulie.
‑ Schimbarea în cantitățile de precipitaţii lunare, în orizontul de timp 2001-2030, pentru teritoriul României,
este diferită pe parcursul ciclului sezonier. Astfel, se înregistrează o creștere în lunile de primăvară, cu un
maxim de aproximativ 4% în martie. În lunile de vară şi toamnă, se indică o descreștere, cea mai
importantă fiind în luna iulie (aproximativ 6%). În lunile de iarnă, în cazul precipitaţiilor, nu apare un semnal
clar.
f) Stații de măsurare
Stațiile din rețeaua RNMCA amplasate pe teritoriul județului Dolj, figura nr.21, sunt două stații de tip trafic,
două stații de tip industrial, o stație de tip fond urban și o stație de tip fond suburban, fiind comasate în zona
aglomerării Craiova, excepție stația de trafic DJ6 amplasată în municipiul Calafat în zona podului transfrontier
româno-bulgar.
Staţiile de tip trafic evaluează influența traficului asupra calității aerului și au o rază a ariei de
reprezentativitate de 10-100m.
Staţiile de tip industrial evaluează influența activităților industriale asupra calității aerului și au o rază a ariei
de reprezentativitate de 100m-1km.
Staţiile de tip fond urban și tip fond suburban evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității
aerului și au o rază a ariei de reprezentativitate de 1-5 km, diferența între cele două tipuri de stații fiind dată
de condițiile de amplasare.

Figura nr. 21. Amplasarea staţiilor automate aparţinând RNMCA pe teritoriul judeţului Dolj
(sursa: coordonate transmise de APM Dolj)
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Datele înregistrate în cadrul staţiilor sunt validate zilnic şi sunt transmise automat la panoul de informare a
publicului. Informarea publicului privind calitatea aerului se mai realizează şi cu ajutorul unui buletin informativ
care este postat zilnic pe site-ul Agenției pentru Protecţia Mediului Dolj şi site-ul www.calitateaer.ro .
Tabel . nr. 12. RNMCA în județul Dolj
Stația DJ1

Tip: trafic
Latitudine: 44.318611º
Longitudine: 23.80612º
Altitudine 118 m
dioxid de sulf (SO2);
oxizii de azot (NOx), dioxid de azot (NO2), oxid de azot (NO);
monoxid de carbon (CO);
BTEX: benzen (C6H6), etilbenzen, m-Xilen, o-Xilen, p-Xilen, Toluen;
particule în suspensie (PM10)
măsurători gravimetrice – pentru particule în suspensie
Tip: fond urban
Latitudine: 44.319167º
Longitudine: 23.79668º
Altitudine 120 m

Coordonate stație

Poluanţii monitorizaţi

Stația DJ2
Coordonate stație

dioxid de sulf (SO2);
oxizii de azot (NOx), dioxid de azot (NO2), oxid de azot (NO);
monoxid de carbon (CO);
BTEX: benzen (C6H6), etilbenzen, m-Xilen, o-Xilen, p-Xilen, Toluen;
particule în suspensie (PM2.5)

Poluanţii monitorizaţi

Parametrii meteo înregistrați

Stația DJ3
Coordonate stație

˗ direcţia şi viteza vântului;
˗ presiune atmosferică;
˗ temperatura;
˗ radiaţia solară;
˗ umiditatea relativă;
˗ nivel de precipitaţii.
Tip: industrial
Latitudine: 44.326667º
Longitudine: 23.77862º
Altitudine 83 m
dioxid de sulf (SO2);
oxizii de azot (NOx), dioxid de azot (NO2), oxid de azot (NO);
ozon (O3);
particule în suspensie (PM10)
măsurători gravimetrice – pentru particule în suspensie

Poluanţii monitorizaţi

Stația DJ4
Coordonate stație

Poluanţii monitorizaţi

Parametrii meteo înregistrați

Tip: industrial
Latitudine: 44.386667º
Longitudine: 23.73361º
Altitudine 98 m
dioxid de sulf (SO2);
oxizii de azot (NOx), dioxid de azot (NO2), oxid de azot (NO);
ozon (O3)
˗ direcţia şi viteza vântului;
˗ presiune atmosferică;
˗ temperatura;
˗ radiaţia solară;
˗ umiditatea relativă;
˗ nivel de precipitaţii.
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Stația DJ5
Coordonate stație

Poluanţii monitorizaţi
SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi O3

Stația DJ6
Coordonate stație

Poluanţii monitorizaţi

Parametrii meteo înregistrați

B.

Tip: fond suburban
Latitudine: 44.342231º
Longitudine: 23.71962º
Altitudine 128 m
dioxid de sulf (SO2);
oxizii de azot (NOx), dioxid de azot (NO2), oxid de azot (NO);
monoxid de carbon (CO);
ozon (O3);
particule în suspensie (PM10)
măsurători gravimetrice – pentru particule în suspensie
Tip: trafic
Latitudine: 43.99º
Longitudine: 22.95º
Altitudine 54 m
dioxid de sulf (SO2);
oxizii de azot (NOx), dioxid de azot (NO2), oxid de azot (NO);
monoxid de carbon (CO);
ozon (O3);
particule în suspensie (PM10 și PM2.5) măsurători continue
măsurători gravimetrice – pentru particule în suspensie PM10
˗ direcţia şi viteza vântului;
˗ presiune atmosferică;
˗ temperatura;
˗ radiaţia solară;
˗ umiditatea relativă;
˗ nivel de precipitaţii.

Analiza situaţiei existente

a) Analiza situaţiei curente cu privire la calitatea aerului - la momentul inițierii planului de menţinere a
calităţii aerului
Există un deficit de date validate RNMCA pentru perioada 2016 (an de referință) - 2019 (ultimul an în care
există date validate) în județul Dolj privind nivelul particulelor în suspensie, benzen și metale grele, în acest
sens fiind utilizate rezultatele modelării dispersiei și/sau ale calculelor realizate în cadrul Studiului de
fundamentare a PMCA.
Datele înregistrate la stațiile RNMCA de tip fond urban (DJ2), fond suburban (DJ5) și tip industrial (DJ3) nu au
înregistrat vârfuri de concentrații generate de aportul local, valorile maxime ale nivelului poluanților fiind
evaluate prin modelare și calcul.
Particulele în suspensie
Analiză generală privind evoluţia concentraţiilor medii de PM10 în anii 2016 -2019
Pentru analiza evoluției nivelului de PM10 în perioada dintre anul de referință și anul de inițiere a PMCA, sunt
utilizate datele furnizate de pagina www.calitateaer.ro.
Nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte
captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an de 90% prevăzut de Legea 104/2011, anexa nr.4
pentru anii 2016 și 2019, fiind realizată o estimare pe baza datelor înregistrate în anii 2017 și 2018 la stația
DJ3 (tip industrial), singura stație pentru care există înregistrări pentru doi ani.
Valorile maxime ale nivelului anual PM10 au fost obținute prin modelare pentru anii 2016, iar pentru anii 2017,
2018 și 2019 prin calcul.
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Valoarea maximă a nivelului PM10 a fost evidențiată în zonă de locuințe din orașul Filiași ca urmare a aportului
local de PM10, generat de instalații individuale de încălzire.
Tabel nr. 13. Valori concentrații anuale ale PM10 (µg/m3)
PM10
Valoare limită
40 µg/m3

an 2016
an 2017
Concentrații măsurate
Concentrații măsurate
33,45
Ajustare pentru fond urban prin calcul
34,70
33,15
Concentrație maximă
Concentrație maximă
modelare
calcul
39,04
36,33

an 2018
Concentrații măsurate
32,38

an 2019
Concentrații măsurate
-

32,08
Concentrație maximă
calcul
37,07

31,50
Concentrație maximă
calcul
35,86

Se constată tendința de reducere a concentrației maxime de PM10 spre o zonă de plafon, evidențiată și în
figura nr.22.
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Figura nr. 22. Tendință concentrații maxime anuale PM10 2016-2019

Scăderea nivelului maxim de PM10 este atribuită, conform estimărilor, creșterii consumului casnic de gaze
naturale cu cca. 15% (date INS), considerând o scădere echivalentă a consumului de combustibil solid.
Analiză generală privind evoluţia concentraţiilor de PM2.5 în anii 2016 -2019
Evoluția concentraților de PM10 este replicată în cazul PM2.5, conform estimărilor. Pentru PM2.5 nu s-a atins
obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă
de date de 90% pe perioada de mediere de 1 an în nici unul din anii 2016 - 2019. În această situație, sunt
analizate niveluri evaluate în Studiul de fundamentare PMCA prin modelare pentru anul 2016 și calculate
pentru ceilalți ani.
Tabel nr. 14. Valori concentrații anuale PM 2.5( µg/m3)
PM2.5
Valoare limită
25 µg/m3

an 2016
Concentrații modelare
27,76
Concentrații maxime
modelare
28,89

an 2017
Concentrații calcul
26,52
Concentrații maxime
calcul
28,08

an 2018
Concentrații calcul
25,66
Concentrații maxime
calcul
26,26

an 2019
Concentrații calcul
19,8
Concentrații maxime
calcul
23,57

La nivelul județului Dolj nivelul PM2.5 în ani consecutivi înregistrează o tendință de scădere conform
estimărilor.
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Figura nr. 23.Tendința concentrațiilor maxime anuale PM2.5

Concentrațiile maxime, obținute în municipiul Craiova, prezintă de asemenea o tendință de scădere, fiind
generate de instalațiile individuale de încălzire, conform datelor INS consumul casnic de gaze naturale
înregistrând o creștere de 12,95% considerată în evaluare în detrimentul consumului de combustibil solid.
Analiză generală privind evoluţia concentraţiilor de NO2/NOx în anii 2016 -2019
La indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot există înregistrări validate pentru întreaga perioadă 2016 – 2018
doar pentru stația DJ2. Pentru anul 2019 există date furnizate de stațiile DJ3 și DJ4
Au fost luate în considerare pentru nivelul de NO2 înregistrările de la stația DJ2 de tip fond urban și pentru
nivelul NOx înregistrările de la stațiile DJ5 și DJ2.
Tabel nr. 15. Valori anuale oxizi de azot (µg/m3)

NO2
Valoare limită
40 µg/m3
NOx
Nivel critic
protecție
vegetație
30 µg/m3

an 2016
Concentrații măsurate
26,1585
Concentrație maximă
modelare
29,28
Concentrații măsurate
DJ2
45,6549
DJ5

an 2017
Concentrații măsurate
23,4871
Concentrație maximă
calcul
25,88
Concentrații măsurate
37,0567

an 2018
Concentrații măsurate
13,3600
Concentrație maximă
calcul
26,41
Concentrații măsurate
22,3702

an 2019
Concentrații măsurate
32,2669
Concentrație maximă
calcul
25,54
Concentrații măsurate

32,0788

23,6971

-

-

Concentrație maximă
modelare - rural
24,01

Concentrație maximă
calcul - rural
22

Concentrație maximă
calcul - rural
20

Concentrație maximă
calcul - rural
17,01

Tendința de evoluție a concentrațiilor NO2 la nivelul Județului Dolj se situează pe un curs descendent (Figura
nr. 24).
Această situației poate fi un indicator al influenței nivelului de ozon corelat cu radiația solară în zonă, scăderea
oxidării la NO2 conducând la plafonarea relativă a nivelului de NOx.
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Concentrații maxime anuale NO2 și NOx
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Figura nr. 24. Tendință concentrații maxime anuale NOx și NO2

Pentru analiza conformării cu valoarea nivelului critic al NOx pentru protecția vegetației, au o relevanță mai
mare concentrațiile măsurate la stația de fond suburban DJ5, în timp ce valorile cele mai relevante pentru
evaluarea fondului urban sunt ale concentrațiilor măsurate la stația DJ2.
La modelare, concentrația maximă pentru NO2, exceptând municipiul Craiova, s-a evidențiat pentru orașul
Filiași (tabel nr. 15 – valori maxime) ca rezultat al emisiilor generate de instalațiile individuale de încălzire, iar
concentrațiile maxime pentru NOx în zone rurale s-au evidențiat în zona fermelor din extravilanul comunei
Coșoveni.
Scăderea concentrației NO2 este generată de reducerea cantității de combustibil utilizat, în timp ce reducerea
NOx în zonele rurale este influențată observabil de scăderea nivelului fondului regional.
Analiză generală privind evoluţia concentrației maxime zilnice a mediilor pe 8 ore de CO în anii 2016 -2019
S-au făcut măsurători ale concentrației de CO pe perioada 2016 - 2019 la ambele stații de tip fond, urban și
suburban. In analiză au fost selectate valorile înregistrate la stația DJ2.
Concentrațiile maxime evaluate prin modelare sau calcul au fost apropiate de valorilor măsurate, fondul
regional reprezentând ponderea cea mai mare în valoarea concentrației (peste 50%). Excepție face municipiul
Craiova, unde mixul de emisii generate de activități industriale și de instalațiile individuale de încălzire și
contextul topografic a generat la modelare valori maxime mai ridicate (tabelul nr.16 – concentrații maxime) ca
urmare a aportului local în zone de locuințe individuale din sud-vestul municipiului, unde altitudinea este mai
mică cu 5 – 10 m față de zona învecinată.
Tabel nr. 16. Valori maxime anuale ale concentrației mobile la 8 ore CO( mg/m3)
CO
Valoare limită
10 mg/m3

an 2016
Concentrații măsurate
3,56
Concentrație maximă
modelare
7,18

an 2017
Concentrații măsurate
4,38
Concentrație maximă
calcul
6,57
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an 2018
Concentrații măsurate
2,64
Concentrație maximă
calcul
6,70

an 2019
Concentrații măsurate
3,34
Concentrație maximă
calcul
9,36
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Figura nr. 25. Tendință valorilor maxime pentru concentrații mobile la 8 ore de CO

Se remarcă tendința de creștere a valorilor maxime ale concentrației mobile la 8 ore de CO (Figura nr. 25,
tabelul 16), pe fondul unei fluctuații de la an la an corelate cu variațiile consumul casnic de gaze naturale,
respectiv de combustibil solid. Diferențele nivelului CO din perimetre unde se înregistrează valori maxime, ca
urmare a încălzirii individuale, față de zonele în care agentul termic este furnizat de centrale de cvartal sau
puncte de termoficare, sunt de cca.30%. Trebuie menționat că fondul regional înregistrează o creștere în
perioada 2016 – 2019.
Analiză generală privind evoluţia concentrației mediei zilnice SO2 în anii 2016 -2019
Pentru SO2 a fost înregistrat un număr suficient de date valide pe întreaga perioadă 2016 – 2019 la staţiile
DJ1 tip trafic și DJ2 tip fond urban, fiind atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului
înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an, prevăzute de Legea
104/2011, anexa nr.4.
Pentru analiză au fost selectate valorile înregistrate la stația DJ2 de tip fond urban. Valorile concentrațiilor
maxime anuale ale mediei zilnice, obținute prin modelare și calcul, sunt prezentate în tabelul nr. 17 și figura
26 și s-au evidențiat în localitatea Ișalnița în zone de case unde este utilizat combustibil solid, inclusiv cărbune,
pentru instalații de încălzire individuală.
Tabel nr. 17. Valori anuale ale concentrației medii zilnice SO2 (µg/m3)
SO2
Valoare limită
125 µg/m3 la 24 h

an 2016
Concentrații măsurate
32,46
Concentrație maximă
modelare
116,65

an 2017
Concentrații măsurate
28,28
Concentrație maximă
calcul
117,37

an 2018
Concentrații măsurate
24,68
Concentrație maximă
calcul
117,07

an 2019
Concentrații măsurate
20,03
Concentrație maximă
calcul
114,47

Concentrația SO2 măsurată înregistrează o scădere constantă în perioada 2017 – 2019, dar scăderea este
lentă pe tendința ascendentă a fondului regional de SO2.
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Figura nr. 26.Tendinta valorilor maxime ale concentrațiilor SO2 - medie la 24 h

Se remarcă tendința de scădere și a valorilor maxime ale concentrației medii zilnice de SO2 (Figura nr. 26,
tabelul 17), pe fondul unei creșteri continue a consumul casnic de gaze naturale, respectiv scădere de utilizare
combustibil solid. Este susceptibil însă ca scăderea utilizării combustibilului solid să se înregistreze pentru
lemn și nu pentru cărbune, care este utilizat preponderent în gospodăriile cu venituri mici, necesitând măsuri
de sprijin complexe de tip social.
Ozonul, O3
Analiza privind ozonul este prezentată în prezenta Secțiune B. Analiza situației existente, la litera i) Cazul
particular al Ozonului.
Evoluţia concentrației anuale de C6H6 în anii 2016 -2019
Pentru anii 2016 și 2019 nu sunt date validate, pentru anul 2017 există date validate pentru stațiile DJ2 și DJ1,
iar pentru anul 2018 există date validate pentru stația DJ1, pe baza cărora s-a calculat nivelul de fond urban.
Tabel nr. 18. Valori anuale ale concentrației C6H6 (µg/m3)

C6H6
Valoare limită
5 µg/m3

an 2016
Concentrații măsurate
DJ2
Concentrații măsurate
DJ1
Concentrație
maximă modelare
3,960

an 2017
Concentrații măsurate
3,2255
Concentrații măsurate
3,5588
Concentrație maximă
calcul
3,058

an 2018
Concentrații măsurate
Concentrații măsurate
2,9558
Concentrație maximă
calcul
3,000

an 2019
Concentrații măsurate
Concentrații măsurate
Concentrație maximă
calcul
1,820

Considerând evoluția concentrațiilor anuale de benzen la nivelul județului (figura nr. 27) în relație cu evoluția
emisiilor de NMVOC raportată către EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/nec_revised/inventories/
envxmtkvw), scăderea constantă (figura nr. 27) a nivelului de benzen este concordantă cu evoluția
descendentă a emisiilor NMVOC. Datele de intrare în modelarea dispersiei pentru benzen au fost calculate
pe baza emisiilor NMVOC.
Valorile maxime ale nivelului de benzen în rural s-au evidențiat în zona extravilan Brădești – Coțofeni, în
vecinătatea parcurilor de țiței.
În zonele urbane valorile sunt omogene și mult mai mici decât valoarea limită, în anul 2019 scăzând la sub
50% din valoarea limită.
Nivelul de fond regional reprezintă peste 75% din valorile maxime rezultate.
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Figura nr. 27. Tendință concentrații benzen

Analiza generală privind evoluţia concentraţiilor anuale pentru metale grele în anii 2016 -2019
Metale grele din particule în suspensie PM10 sunt: plumb (Pb), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi semimetalul arsen
(As), inclus generic împreună cu metalele grele.
Nu există măsurări pentru concentrațiile de Pb şi alte metale grele (Cd, As şi Ni) pentru perioada 2016 – 2019,
evaluarea realizându-se pornind de la valorile medii prezentate de Rapoartele pentru anii 2017 și 2018 –
Calitatea aerului în Europa, pentru anul 2019 fiind considerate aceleași valori ca în anul 2018. Aceste valori
au fost cumulate cu valorile rezultate din modelarea emisiilor pentru anul 2016, respectiv din calcule pentru
anii 2017 - 2019.
În analiză s-a luat în considerare evoluția concentrației PM10 (Figura nr. 22 de mai sus), care indică un sens
descrescător al acestora, discordant cu evoluția concentrațiilor metalelor grele.
Tabel nr. 19. Valori maxime anuale ale concentraților metalelor grele
Metale grele

an 2016

an 2017

an 2018

an 2019

Valori țintă (Pb – V. limită)

Concentrații evaluate

Concentrații evaluate

Concentrații evaluate

Concentrații evaluate

As - 6

ng/m3

< 1,19

ng/m3

< 1,20

ng/m3

< 1,62

ng/m3

< 1,62 ng/m3

Cd – 5 ng/m3

< 0,68 ng/m3

< 0,69 ng/m3

< 0,94 ng/m3

< 0,94 ng/m3

Ni – 20 ng/m3

< 14,62 ng/m3

< 14,74 ng/m3

< 19,96 ng/m3

< 19,96 ng/m3

Pb - 0,5 µg/m3

< 0,02 µg/m3

< 0,02 µg/m3

< 0,03 µg/m3

< 0,03 µg/m3

Deși se remarcă tendința de creștere a concentrațiilor, valorile se situează mult sub valorile țintă, respectiv
valoare limită la Pb, cu excepția nivelului de Ni care este destul de apropiat de valoarea țintă.
b)

Evaluarea nivelului de fond regional total, natural şi transfrontier

Nivelul fondului regional este influențat de aportul surselor difuze, al surselor naturale și al poluanților de la
surse staționare, din interiorul regiunii prin procesul de advecție sau importați din regiunile învecinate și
transfrontier.
Speciile chimice cu timp de viață mare fac obiectul transportului pe distanțe mari, contribuind la fondul regional,
în timp ce speciile chimice cu timp scurt de viață contribuie la nivelul de fond urban sau rural pe arii mai
restrânse. Speciile chimice cu reactivitate ridicată contribuie la procesele fotochimice regionale în vecinătatea
surselor de emisie, potențând transportul maselor de aer bogate în ozon în perioadele cu temperaturi ridicate.
Poluanții primari sunt poluanții emiși direct în aer de surse. Aceștia pot avea efecte atât în mod direct cât și ca
precursori ai poluanților atmosferici secundari care sunt substanțe formate în urma reacțiilor care au loc în
atmosferă. În cazul SO2, acesta este toxic la concentrații ridicate, dar principalul efect în poluarea aerului este
asociat generării ploilor acide și a aerosolilor (particule de aerosoli ai sulfaților) ca urmare a oxidării la acid
sulfuric.
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Oxizii de azot (NO și NO2) prezintă reactivitate ridicată, contribuind la formarea ozonului prin reacția cu COV
și CO. În cele din urmă oxizii de azot sunt oxidați, cu formare de acid azotic (HNO 3). Ca și în cazul acidului
sulfuric, acidul azotic contribuie la depunerile acide și la formarea aerosolilor (particule).
Astfel, aportul la nivelul de fond regional al acestor poluanți este sensibil în special ca precursori, aportul direct
fiind important la nivelul de fond urban și fond rural în zonele surselor de emisie.
Valori ale concentrațiilor de fond regional sunt măsurate la șase stații de referință pentru evaluarea calității
aerului, cu raza ariei de reprezentativitate de 200-500 km.
Ajustări sunt necesare pentru nivelul de fond regional pentru particule în suspensie, zonele aride din sudul
județului Dolj având un aport specific adițional de cca. 0,2 µg/m3.
În tabelul nr. 20. sunt prezentate concentrațiile de fond regional pentru poluanții analizați, evaluate pentru
situația actuală, iar în tabelul nr. 21 sunt prezentate valorile de fond regional pentru anul de referință 2016
determinate prin corelarea măsurărilor și rezultatelor de modelare. Pentru metale grele s-au utilizat valorile
medii prezentate în rapoartele din anii 2018 și 2019 – Calitatea aerului în Europa, care indică menținerea unor
praguri, deoarece ultimul an pentru care au fost identificate referințe naționale este anul 2014.
Pentru situația actuală, anul 2019, valorile de fond regional în județul Dolj au fost calculate prin regresie
multiplă pe baza înregistrărilor de la stațiile de fond regional aflate la distanțe mai mici de 300 km (GR4, B8,
HR1)față de județ. Având în vedere aportul specific de PM10 din zonele aride la fondul regional în județ,
valorile PM10 și PM2.5 calculate au fost suplimentate cu 0,2 µg/m3 .
Pentru situația actuală, anul 2019, a fost considerată componenta transfrontieră în funcție de valorile
înregistrate la stația EM1 prezentate pe site-ul www.calitateaer.ro, ajustate în funcție de poziția județului față
de stația EM1 și condițiile de transport poluanți (climatice și bariere geografice).
Componentele natural și transfrontier ale fondului regional sunt prezentate pentru fiecare poluant în Secțiunea
C - repartizarea surselor de emisie. Aceste valori vor fi utilizate și pentru anul de proiecție 2025, după caz
ajustate cu tendințele observate.
Legendă tabele nr. 20 și nr. 21
perioada de mediere
pentru valori prezentate

an

valoare maximă zilnică a
mediilor pe 8 ore

24 h

Tabel nr. 20. Concentrații fond regional pentru județul Dolj 2019
Zona
județul Dolj

SO2

NO2

NOx

CO

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

µg/m3

12,76

11.68

18.24

2,39

1,8

22.1

17.27

< 1,00

<1,00

<5,00

< 0,02

Prin modelarea dispersiei poluanților s-a obținut valoarea aportului emisiilor la fondul urban, prin diferența față
de valorile măsurate, aproximându-se următoarele valori de fond regional pentru anul de referință:
Tabel nr. 21. Concentrații fond regional pentru județul Dolj 2016
Zona
județul Dolj

c)

SO2

NO2

NOx

CO

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

µg g/m3

9,85

14,59

24,79

0,727

3,038

23,4

17,79

< 1,00

< 1,00

< 5,00

< 0,02

Evaluarea nivelului de fond urban: total, trafic, industrie, inclusiv producţia de energie termică şi
electrică, agricultură, surse comerciale şi rezidențiale, echipamente mobile off-road, transfrontier
Pentru prezentarea rezultatelor obținute pentru nivelul de fond urban, este necesară dezambiguizarea
limbajului utilizat, jargonul domeniului de calitate a aerului asociind în mod diferit localităților noțiunile de urban
și suburban față de jargonul domeniului urbanistic, sau de limbajul comun.
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Astfel, în România există localități4 (forma de așezare stabilă a populației în teritoriu) urbane și rurale,
diferențiate funcție de modul de ocupare al resursei de muncă, numărul de locuitori, caracterul fondului
construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică.
Componentele teritoriale sunt intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată
construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație,
de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ.
Pentru domeniul calității aerului, structurarea teritoriului în zone urbane, suburbane și rurale s-a făcut în funcție
de condițiile ce trebuie îndeplinite pentru amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului și pe cale de
consecință, pentru evaluarea calității aerului prin oricare dintre tehnicile de evaluare utilizate:
Zona urbană este definită ca zonă construită cu front stradal continuu, sau predominant, de clădiri cu cel puțin
două niveluri, sau clădiri extinse independente, cu cel puțin două niveluri; cu excepția parcurilor, între loturile
construite nu sunt prezente loturi neurbanizate.
Pentru evaluările prezentului Plan a fost asociat acest concept de zonă urbană municipiilor și orașelor din
județul Dolj, acestea respectând elementele definiției.
Zona suburbană este caracterizată ca așezare cu clădiri independente învecinate, de diverse dimensiuni și
densitate mai mică decât în zonele urbane, în amestec cu zone neurbanizate (lacuri, păduri, terenuri agricole).
Zona suburbană poate fi asociată unei zone urbane sau poate fi de sine stătătoare.
Pentru evaluările prezentului Plan a fost asociat acest concept de zonă suburbană componentelor suburbane
din municipii și orașe și localităților rurale din județul Dolj, acestea respectând elementele definiției și sursele
caracteristice fiind bine reprezentate. Nu sunt incluse perimetrele construcțiilor izolate din extravilan.
Zonele rurale pot fi subdivizate pentru a indica distanța la cea mai apropiată zonă urbană și suburbane astfel:
Rural – apropiere oraș: zonă din interiorul benzii de 10 km de la limita unei zone urbane sau
suburbane;
-

Rural – regional: 10-50 km de la zone reprezentând surse/sursă majore;

-

Rural – la mare distanță: > 50 km de la zone reprezentând surse/sursă majore.

Conform acestor tipuri de clasificări, toate localitățile urbane și rurale se vor încadra în zone urbane sau
suburbane, in timp ce teritoriul din afara zonelor urbane și suburbane (extravilanul localităților) se încadrează
în zone rurale
5Nivelul

de fond urban reprezintă concentrațiile generate de emisiile din zone urbane sau aglomerări, care nu
sunt emisii directe din surse locale. Este suma următoarelor componente, după caz: trafic, industrie inclusiv
producția de agent termic și energie electrică, agricultură, comercial și rezidențial, echipamente mobile
nerutiere, natural, fond urban transfrontier și altele.
Nivelul de fond rural se referă la toate zonele care nu îndeplinesc criteriile pentru zone urbane sau suburbane.
Pentru evaluarea nivelului de fond urban, s-a selectat ca etalon localitatea unde există emisiile cele mai
importante cantitativ, generând concentrații maxime, respectiv Municipiul Craiova. Excepție se face pentru
poluanții PM10, NO2/NOx pentru care evaluarea este relativa, urmând să fie aprofundată în Planul integrat de
calitate a aerului pentru Municipiul Craiova. Pentru acești doi poluanți a fost selectată complementar ca etalon
comuna Ișalnița.
Selecția comunei Ișalnița a avut în vedere următoarele criterii:

4

LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități

5

IPR guidance note, pagina 64, adaptată pentru PMCA prin eliminarea referințelor la depășiri
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Densitate locuitori persoane - populație rezidentă
Valori trafic - vecinătatea DN6
Emisii industriale, inclusiv instalații mari de ardere
Consum de gaze naturale pentru încălzire rezidențial - comercial
Consum lemn și cărbune pentru încălzire rezidențială

-

Pentru orașele Filiași, Calafat, Bechet, nu au fost identificate surse de emisii dirijate semnificative în inventarul
de emisii; chiar dacă numărul de locuitori este mai mare în aceste zone urbane în comparație cu zona
suburbană Ișalnița, densitatea populației este mai scăzută, respectiv sursele de emisie sunt mai dispersate cu
un impact mai mic asupra nivelului de poluanți în aer.
Pentru evaluarea nivelului de fond rural s-au selectat două perimetre rurale etalon, cu reprezentativitate pentru
emisiile specifice de poluanți pe baza următoarelor criterii:
Densitate și anvergură surse din agricultură/ servicii
Valori trafic pe drumurile naționale
astfel, zona de extravilan adiacentă comunei Coșoveni, cu activități agricole și zootehnice – reprezentativă
pentru emisiile de particule în suspensie și oxizi de azot, traversată de DN6 și zona de extravilan adiacentă
comunei Brădești, reprezentativă pentru cantitățile maxime ale emisiilor de CO, benzen, SO2, generate de
activitățile directe și conexe de depozitare țiței. Pentru ceilalți poluanți se consideră ca emisiile sunt relativ
uniforme în zona rurală.
În localitățile sau perimetrele etalon pentru zonele urban, suburban și rural, nivelul de fond estimat pentru
poluanții analizați este cel mai ridicat pentru tipul de zonă reprezentată de etalon, comparativ cu restul teritoriul
județului Dolj.
Pentru concentrațiile de fond urban pentru municipiul Craiova situația actuală (tabel nr. 22), au fost preluate
de pe site-ul www.calitateaer.ro datele înregistrate la stația de fond urban DJ2, completate cu calcule pentru
PM2.5.
Pentru comuna Ișalnița și orașul Filași utilizate ca etalon, concentrațiile de fond urban situația actuala (tabel
nr. 22) au fost estimate prin calcul pornind de la rezultatele modelărilor pentru anul 2016, în cazul comunei
Ișalnița adăugâdu-se calcule și modelări pentru particule în suspensie de la depozite de zgură și cenușă.
Legendă tabele nr. 22 și nr. 23
perioada de mediere
pentru valori prezentate

an

valoare maximă zilnică a
mediilor pe 8 ore

24 h

Tabel nr. 22. Concentrații fond urban 2019
SO2

NO2

NOx

CO

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

µg/m3

Municipiul Craiova

20,03

30,54

59,68

3,34

2,98

27,33

20,50*

< 1,62

< 0,94

<19,96

< 0,03

Filiași *

15,76

12,98

21.24

2,893

1,8

32,23

20,40

< 1,62

< 0,94

<19,96

< 0,03

Ișalnița * (suburban)

86,76

24,70

27,56

3,16

2,2

39,30

24,97

< 1,62

< 0,94

<19,96

< 0,03

Zona

*calcule consultant

Valorile pentru fond rural situația actuală (tabel nr. 23) au fost obținute prin calcul, raportat la modelările
realizate pentru anul de referință 2016:
Tabel nr. 23. Concentrații fond rural 2019
estimări consultant
Zona
zone agricole
din județ Dolj

SO2

NO2

NOx

CO

C6H6

PM10

PM2.5

As

Cd

Ni

Pb

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

µg/m3

12.86

11.75

21.24

3.12

1,804

23.1

17.97

< 0,725 < 0,483

< 17,4

< 0,0196
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d) Evaluarea nivelului de fond local: total, trafic, industrie, inclusiv producţia de energie termică şi
electrică, agricultură, surse comerciale şi rezidențiale, echipamente mobile off-road
În județul Dolj repartizarea tipurilor de surse de emisii este distribuită eterogen în interiorul teritoriului, variind
tipul surselor de la cele eminamente agricole la surse industriale.
Evaluarea nivelului de fond local a fost realizată pentru zone care au surse cu impact local sensibil pentru
poluanți reprezentativi impactului. Instalațiile relevante, cu potențial de a genera un nivel local ridicat pentru
diferiți poluanți (platformă industrială, aglomerare locuințe cu încălzire individuală, ferme etc), au următoarele
localizări:
URBAN și SUBURBAN
Craiova
→ Industrie fără producție de energie
Unitatea de producția alimentelor și băuturilor și Baza de producție materiale de construcție,
generează o suprafață cu următoarele valori ale poluanților cumulate:
- 25,52 µg/m3 PM2,5 – concentrații anuale
- 72,76 µg/m3 SO2 – concentrații maxime la 24 h
→ Încălzire comercial-rezidențial
- 28,89 µg/m3 PM2,5 – concentrații anuale VL 40 µg/m3
- 102,76 µg/m3 SO2 – concentrații maxime la 24 h
- 7,18 mg/m3 CO – concentrații maxime zilnice ale mediei la 8 h
- 3,96 µg/m3 benzen – concentrație maximă anuală
Filiași
→ Încălzire comercial-rezidențial
- 39,04 µg/m3 PM10 – concentrații anuale VL40 µg/m3
- 110,00 µg/m3 PM10 – concentrație maximă la 24 h VL 50 µg/m3 (s-au înregistrat în total 4 depășiri,
2 depășiri < 110,0 µg/m3 și 2 depășiri < 80 µg/m3, în luna noiembrie)
Șopot
→ Industrie fără producție de energie (incinerare deșeuri periculoase)
- 22,10 µg/m3 PM10 – concentrații anuale VL40 µg/m3
- 48,77 µg/m3 PM10 – concentrație maximă la 24 h VL 50 µg/m3
- 20,27 µg/m3 PM2,5 – concentrații anuale
Ișalnița
→ Încălzire comercial-rezidențial
- 36,5 µg/m3 PM10 – concentrații anuale, VL40 µg/m3
- 44,11 µg/m3 PM10 – concentrație maximă la 24 h, VL 50 µg/m3 2
- 4,79 µg/m3 PM2,5 – concentrații anuale, VL25 µg/m3
- 116,65 µg/m3 SO2 – concentrații maxime la 24 h, VL125 µg/m3
RURAL
Extravilan Ișalnița
→ Industrie - Halde de zgură și cenușă SE Ișalnița
Reprezintă un caz particular pentru particule, cu impact semnificativ în zilele cu fenomene
meteorologice deosebite (furtuni), pentru care s-a făcut o dispersie pentru anul 2018 la 24 h, dar
și la 1 h și la 3 h – perioade pentru care nu sunt stabilite valori limită. Nu s-a făcut dispersie pentru
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-

particule cu diametrul >10 µm din cauza limitărilor programului, dar și acestea au impact asupra
locuitorilor. Menționăm ca datele de intrare pentru emisii sunt teoretice, calculate pentru întreaga
suprafață a haldei.
Valorile modelate sunt mai mari decât în contextul real, deoarece SE Ișalnița deține un sistem de
umidificare a șlamului depozitat și suprafața expusă este neuniformă, dar în condițiile în care
populația reclamă constant apariția episoadelor de poluare excesivă în condiții meteorologice
defavorabile, este necesară auditarea funcționării sistemului de umidificare a șlamului, stabilirea
unui protocol cu operatorul pentru monitorizarea nivelului PM10 și măsuri de atenuare a rafalelor
de vânt în zona haldei.
sat Ișalnița 87,68 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h, VL 50 µg/m3 depășită în simulare
sat Ișalnița 188,68 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h, nu există VL sau prag de alertă
sat Ișalnița 156,90 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h, nu există VL sau prag de alertă

-

sat Mihăiță 205,43 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h, VL 50 µg/m3
sat Mihăiță 341,79 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h, nu există VL sau prag de alertă
sat Mihăiță 400,00 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h, nu există VL sau prag de alertă

-

NV Craiovei 74,91 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h, VL 50 µg/m3
NV Craiovei 103,70 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h, nu există VL sau prag de alertă
NV Craiovei 54,71 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h, nu există VL sau prag de alertă

Concentrațiile anuale nu depășesc valorile limită din cauza acestor episoade generate de fenomene
meteorologice:
- 100 m de haldă (în incintă industrială) direcția E 71,22 µg/m3 PM10 -concentrații anuale, VL 40µg/m3
- 100 m de haldă (în incintă industrială) direcția V 108,21µg/m3 PM10 -concentrații anuale,VL 40µg/m3
- sat Ișalnița 39,29 µg/m3 PM10 – concentrații anuale, VL 40 µg/m3
- sat Mihăiță 40 µg/m3 PM10 – concentrații anuale, VL 40 µg/m3
- NV Craiovei 18,42 µg/m3 PM10 – concentrații anuale, VL 40 µg/m3
Extravilan Coșoveni
→

Fermă pentru creșterea păsărilor și ferme vegetale
- 38,28 µg/m3 PM10 – concentrații anuale, VL 40 µg/m3
- 47,90 µg/m3 PM10 – concentrație maximă la 24 h, VL 50 µg/m3
- 18,89 µg/m3 PM2,5 – concentrații anuale, VL 25 µg/m3
- 24,01 µg/m3 NOx – concentrații anuale, VL 30 µg/m3

Extravilan Brădești
→ Parcuri depozitare țiței
- 18,89 µg/m3 PM2,5 – concentrații anuale
- 3,05 µg/m3 benzen – concentrații anuale
- 10,55 µg/m3 SO2 – concentrații maxime la 24 h VL125 µg/m3
Extravilan Șimnic
→ Industrie - Halda zgură și cenușă Șimnic - SE Craiova
Halda de zgură și cenușă Șimnic reprezintă, ca și haldele Ișalnița, un caz particular pentru
particule, cu impact semnificativ în zilele cu fenomene meteorologice deosebite (furtuni), pentru
care s-a făcut o dispersie pentru anul 2018 la 24 h, dar și la 1 h și la 3 h – perioade pentru care
nu sunt stabilite valori limită. Nu s-a făcut dispersie pentru particule cu diametrul >10 µm din cauza
limitărilor programului, dar și acestea au impact asupra populației. Menționăm ca datele de intrare
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pentru cantitățile de emisii sunt teoretice, calculate pentru întreaga suprafață a haldei. Reluăm
precizările privind modelarea, respectiv valorile modelate sunt mai mari decât în contextul real,
deoarece halda este prevăzută cu sistem de umidificare a șlamului depozitat și suprafața expusă
este neuniformă, dar în condițiile în care populația reclamă constant apariția episoadelor de
poluare excesivă în condiții meteorologice defavorabile, este necesară auditarea funcționării
sistemului de umidificare a șlamului, stabilirea unui protocol cu operatorul pentru monitorizarea
nivelului PM10 și măsuri de atenuare a efectului rafalelor de vânt în zona haldei.
La 450 m de haldă direcția SE se evidențiază cele mai mari valori în rural:
- 26,57 µg/m3 PM10 – concentrații anuale
- 45,51 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
și pe direcția NE cele mai mari valori pe durată scurtă
- 113,69 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
- 145,20 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă
Impactul asupra zonelor suburbane și urbane:
- sat Șimnicu de Sus 87,68 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
- sat Șimnicu de Sus 99,73 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
- sat Șimnicu de Sus 113,49 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă
-

sat Dudovicești 30,71 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
sat Dudovicești 71,99 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
sat Dudovicești 74,13 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă

-

sat Jieni 45,51 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
sat Jieni 97,51 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
sat Jieni 144,85 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă

-

sat Albești 29,83 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
sat Albești 62,39 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
sat Albești 83,94 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă

-

sat Șimnicu de Jos 38,82 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
sat Șimnicu de Jos 60,41 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
sat Șimnicu de Jos 79,87 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă

-

NE Craiova 34,47 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 24 h VL 50 µg/m3
NE Craiova 48,35 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 3 h nu există VL sau prag de alertă
NE Craiova 78,27 µg/m3 PM10 – concentrații maxime la 1 h nu există VL sau prag de alertă
Concentrațiile de fond suburban și urban anuale ale localităților învecinate nu sunt influențate de
aceste episoade generate de fenomene meteorologice
- sat Șimnicu de Sus 23,24 µg/m3 PM10 – concentrații anuale
- sat Dudovicești 23,33 µg/m3 PM10 – concentrații anuale
- sat Jieni 24,02 µg/m3 PM10 – concentrații anuale
- sat Albești 23,04 µg/m3 PM10 – concentrații anuale
- sat Șimnicu de Jos 40 µg/m3 PM10 – concentrații anuale
- NE Craiovei 22,65 µg/m3 PM10 – concentrație anuală

Cea mai mare contribuție locală, atât prin cantitatea de emisii cât și prin distribuția teritorială o are sursa de
suprafață reprezentată de instalațiile mici de ardere pentru încălzire rezidențial – comercial.
Deși cantitățile de emisii de la instalații industriale sunt semnificativ mai mari, aportul local este mult mai redus
ca urmare a faptului că sunt emisii dirijate și sunt controlate prin înălțimea surselor punctuale de emisie.
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Caracterizarea indicatorilor pentru care se elaborează planul de menţinere a calităţii aerului şi
informaţiile corespunzătoare referitoare la efectele asupra sănătăţii populaţiei sau, după caz, a
vegetației
Caracterizarea cantitativă a poluanților pentru care se elaborează Planul de menținere este generată prin
raportare la valorile limită, după caz valori țintă sau nivel critic, reglementate prin Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător:
Particule în suspensie - PM10
Valori limită

50 μg/m³ - valoarea limită zilnică pentru protecția
sănătății umane, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori
într-un an calendaristic
40 μg/m³ - valoarea limită anuală pentru protecția
sănătății umane

Particule în suspensie - PM2,5
Valori limită

25 μg/m³ - valoarea limită anuală care trebuia atinsă
până la 1 ianuarie 2015
20 μg/m³ - valoarea limită anuală care trebuie atinsă
până la 1 ianuarie 2020; este valoare limită indicativă
Oxizi de azot – dioxid de azot NO2/oxizi de azot NOx
Prag de alertă
400 μg/m³ NO2 - măsurat timp de 3 ore consecutive,
în puncte reprezentative pentru calitatea aerului
pentru o suprafața de cel puțin 100 km² sau pentru
o întreagă zonă sau aglomerare, oricare dintre
acestea este mai mică.
Valori limită
200 μg/m³ NO2 - valoarea limită orară pentru
protecția sănătății umane, a nu se depăşi mai mult
de 18 ori într-un an calendaristic
40 μg/m³ NO2 - valoarea limită anuală pentru
protecția sănătății umane
Nivel critic
30 μg/m³ NOx - nivelul critic anual pentru protecția
vegetației
Monoxid de carbon - CO
Valoare limită

10 mg/m³ - valoarea maximă zilnică a mediilor pe
8 ore

Dioxid de sulf – SO2
Prag de alertă

500 μg/m³ - măsurat timp de 3 ore consecutive, în
puncte reprezentative pentru calitatea aerului
pentru o suprafața de cel puțin 100 km² sau pentru
o întreagă zonă sau aglomerare, oricare dintre
acestea este mai mică.

Valori limită

350 μg/m³ - valoarea limită orară pentru protecția
sănătății umane, a nu se depăşi mai mult de 24 de
ori într-un an calendaristic
125 μg/m³ - valoarea limită zilnică pentru protecția
sănătății umane, a nu se depăşi mai mult de 3 ori
într-un an calendaristic
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Nivel critic
Benzen - C6H6
Valoare limită

20 μg/m³ - nivelul critic anual pentru protecția
vegetației
5 μg/m³ - valoarea limită anuală pentru protecția
sănătății umane

Plumb - Pb
Valoare limită

0,5 μg/m³ - valoarea limită anuală pentru protecția
sănătății umane

Arsen - As
Valoare ţintă

6 ng/m³ - valoarea țintă anuală

Cadmiu - Cd
Valoare ţintă

5 ng/m³ - valoarea țintă anuală

Nichel - Ni
Valoare ţintă
Ozon – O3
Prag de alertă
Prag de informare
Valori țintă

20 ng/m³ - valoarea țintă anuală
240 μg/m³ - valoare orară, măsurat/prognozat timp
de 3 ore consecutive.
180 μg/m³ - valoare orară, măsurat/prognozat timp
de 3 ore consecutive.
120 μg/m³ O3 - valoare maximă zilnică
a mediilor pe 8 ore pentru protecția sănătății umane,
a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile pe an
calendaristic, mediat pe 3 ani
18.000 μg/m³ x oră O3 - valoarea AOT40 pe
perioada mai-iulie pentru protecția vegetației, media
pe 5 ani

Caracterizarea calitativă a indicatorilor vizează proprietățile fizico-chimice generale și efectele acestor poluanți
asupra populației și ecosistemelor:
Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid.
Efecte asupra sănătăţii populaţiei Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte.
O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 microni, care trec prin
nas și gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări.
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și în consecință, mai mulți poluanți. Ei respiră mai
repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod
special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar, care se dezvoltă în copilărie,
este mai sensibil.
Poluarea cu PM10 și PM2.5 înrăutățește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți
respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentrație ridicată de poate cauza cancer și moartea prematură.
Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantităţi variabile. Majoritatea
oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros. Principalii oxizi de azot sunt:
- monoxidul de azot (NO) care este un gaz incolor şi inodor;
- dioxidul de azot (NO2) care este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, înecăcios.
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Dioxidul de azot în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. În prezența luminii solare,
oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile, formând oxidanți fotochimici. Oxizii de azot sunt responsabili
pentru ploile acide care afectează atât suprafața terestră cât și ecosistemul acvatic.
Efecte asupra sănătăţii populației
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de
toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la
concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la
acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor.
Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem
pulmonar.
Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.
Efecte asupra plantelor și animalelor
Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor
plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora.
Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonar,
iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonia şi
gripa.
Alte efecte
Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraților la nivelul solului, care
pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.
De asemenea, pot provoca deteriorarea țesăturilor și decolorarea vopselurilor, degradarea metalelor.
Monoxidul de carbon, la temperatura mediului ambiental, este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât
naturală, cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a
combustibililor fosili.
Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din
timpul iernii și primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când
arderea combustibililor fosili atinge un maxim.
Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafața întinsă, nepunând
în pericol sănătatea umană.
Efecte asupra sănătăţii populației. Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de
aproximativ 100 mg/m3) prin reducerea capacitații de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra
sistemului respirator și a sistemului cardiovascular.
La concentrații relativ scăzute:
afectează sistemul nervos central;
slăbește pulsul inimii, micșorând astfel volumul de sânge distribuit în organism;
reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică;
expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută;
poate cauza dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare;
determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie,
reduce capacitatea de concentrare.
Segmentele de populație cele mai vulnerabile la expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii,
persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.
Efecte asupra plantelor
La concentrații observate în mod obișnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii și căile
respiratorii.
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Efecte asupra sănătății populației. În funcție de concentrație și timp de expunere, dioxidul de sulf are diferite
efecte asupra sănătăţii umane.
Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăți
respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice
ale căilor respiratorii.
Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung, poate avea ca efect apariția de infecții
ale tractului respirator.
Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului.
Efecte asupra plantelor. Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra
structurii și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber.
Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele roșii și negre, frasinul alb, lucerna,
murele.
Efecte asupra mediului. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației
și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, din cauza formării
acizilor.
Oxizii de sulf pot eroda: piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.
Benzenul este un compus aromatic ușor, volatil și solubil în apă. În afara surselor industriale (sinteze chimice,
cuptoare cocs etc), emisii de benzen sunt generate de diverse procese, cum sunt motoarele cu ardere internă,
arderea lemnului, și surse staționare de ardere a combustibilului fosil.
O altă sursă semnificativă este evaporarea combustibilului lichid la stocarea și distribuția acestuia.
Efecte asupra sănătății. Substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept
cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.
Metalele grele (Pb, Cd, Ni) și As provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, etc. și
din anumite procedee industriale și se găsesc în general sub formă de particule.
Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată. În cazul expunerii
la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii.
Ozonul (O3) se concentrează în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul
prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin intermediul
unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili, fiind caracterizat ca un oxidant
puternic, foarte reactiv, cu miros înecăcios.
Efecte asupra sănătăţii. Concentrarea de ozon la nivelul solului provoacă iritarea tractului respirator și iritarea
ochilor. Concentrații mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii.
Efecte asupra mediului. Concentrații ridicate de ozon la nivelul solului au impact asupra vegetației prin
atrofierea unor specii de arbori.
f)

Identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calităţii aerului şi
poziționarea lor pe hartă, inclusiv tipul şi cantitatea totală de poluanţi emiși din sursele respective
(tone/an)
Conform datelor INS în judeţul Dolj sunt înregistrate 14.950 unități locale active, dintre care cca. 250 de unități
sunt întreprinderi medii și mari. În județ sunt 240 sunt întreprinderi familiale și 3454 asociaţii familiale.
Emisiile generate de sursele din activitățile economice și activitățile din gospodării, inclusiv legate de mobilitate
(transport rutier și feroviar), au fost repartizate pe tipuri de surse (tabelul nr. 24). Pentru estimarea emisiilor în
anul 2019 au fost utilizate date din inventarul de emisii CECA pentru anul 2018 (cele mai recente la momentul
elaborării PMCA).
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Pentru o mai bună vizualizare, ponderea și anvergura contribuției fiecărui tip de sursă de emisie (staționare,
mobile, de suprafață) pentru anul 2019 sunt evidențiate în figurile nr. 28 – 37, raportul între surse menținânduse la aceleași ordine de mărime pe toată perioada analizată (2019 – 2025).
Tabel nr. 24 Nivelul emisiilor pe tipuri de surse (tone/an)situația actuală (2019)
estimări consultant
PM10

PM2.5

**NO2

NOx

175,67

123,09

5.706,14 6.340,16

6.313,37

61.592,68

3.616,57 4.254,79

111,88

94,41

1.963,20 2.066,53

6.600,92

61.810,18 11.285,79 12.661,35

*SOx

CO

SO2
3.189,95

395,23

3.030,45
92,94
131,11

39.439,43

NE

3.959,25

3.282,89
3.109,45

43.793,88

NMVOC
benzen
564,24
2,82
6.222,00
451,93
779,49
4,68
7.565,72
282,65

As

Cd

Ni

Pb

Tip sursă
staționare

0,59870777 0,07643 0,41427

0,64093

0,00233645 0,11027 0,02368

0,31526 de suprafață**

NE

0,001442 0,00448

0,05807

0,60104422 0,188120 0,442258 1,014264

transport
total

Pondere aport emisii pe tipuri de surse
2,661%

0,20%

50,56%

50,07%

95,644%

99,65%

32,05%

33,60%

1,695%

0,15%

17,39%

16,32%

97,17%
97,46%
2,83%
2,54%
NE

0,902%
90,057%
9,041%

7,46%

99,61%

1,00%
82,24%
97,35%
10,30%
1,66%

0,39%

40,63% 93,672%

63,19% staționare

58,62%

5,354%

31,08% de suprafață

0,75%

0,975%

NE

5,73% transport

sursa: calcule pe baza actelor de reglementare APM, date INS, informații inventare emisii CECA-APM 2018; *calcule consultant
utilizând SO2 și SOx furnizate de inventarele CECA 2018; **calcule consultant cu includere instalații încălzire rezidențial-comercial

95,64%
100,00%

surse
staționare

surse
staționare

100,00%
80,00%

80,00%
surse
mobile

60,00%
40,00%
20,00%

99,65%

2,66%

1,70%

40,00%
20,00%

surse de
suprafață

0,00%

PM10
Figura nr.28. Alocare emisii totale PM10
pe tipuri de surse

surse
mobile

60,00%
0,20%

0,15%
surse de
suprafață

0,00%

PM2.5
Figura nr.29. Alocare emisii totale PM 2.5
pe tipuri de surse

În cazul emisiilor de particulelor în suspensie, figurile nr. 28. și nr. 29, aportul semnificativ îl au sursele de
suprafață, detașându-se net de sursele staționare și cele mobile la un raport aproximativ de 2:1:57.

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

surse
staționare

50,56%

100,0%

surse
mobile

surse
mobile

60,0%
40,0%

0,90%

20,0%
surse de
suprafață

NO2
Figura nr. 30. Alocare emisii totale NO2
pe tipuri de surse

surse
staționare

80,0%

32,05%
17,39%

90,06%

9,04%
surse de
suprafață

0,0%

CO
Figura nr.31. Alocare emisii totale CO
pe tipuri de surse

Emisiile de dioxid de azot (figura nr. 30) au ca principal generator sursele staționare, urmate de sursele de
suprafață de tipul instalațiilor de ardere rezidențial-comercial, la un raport de aproximativ 2:1:1,5.
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În cazul monoxidului de carbon, figura nr. 31, în raportul contribuțiilor se inversează, prevalând contribuția
surselor de suprafață față de cea a surselor mobile, realizându-se un raport de cca.1:10:100.
surse
stațion
are

97,46%
100,00%
80,00%

surse
mobile

60,00%
40,00%

97,35%
100,00%
80,00%

surse
mobile

60,00%
40,00%

2,54%

NE

20,00%

20,00%

0,00%

1,00%

1,66%
surse de
suprafață

0,00%

SO2

benzen

Figura nr.32. Alocare emisii totale SO2
pe tipuri de surse

surse
staționare

Figura nr.33 Alocare emisii totale benzen
pe tipuri de surse

Pentru emisiile de dioxid de sulf se observă surselor staționare ca principal generator, la un raport de cca.
50:1.
Interpretarea pentru benzen este relativă, raportată la emisiile NMVOC, emisiile de la surse staționare sunt
cele mai importante, raportul între surse fiind de aproximativ 1:1:98.
96,61%

surse
staționare

100,00%
80,00%

80,00%

surse
staționare

63,19%

60,00%

60,00%
40,00%
NE 0,39%

20,00%
0,00%

surse
mobile

Figura nr. 34. Alocare emisii totale As
pe tipuri de surse

surse
mobile

5,73%

20,00%
surse de
suprafață

As

31,08%

40,00%

surse de
suprafață

0,00%

Pb
Figura nr. 35. Alocare emisii totale Pb
pe tipuri de surse

Se menține contribuția prevalentă a surselor staționare și pentru nivelul emisiilor de arseniu, realizând un
raport de cca.300:1.
Pentru nivelul emisiilor de Plumb este de remarcat contribuția surselor staționare și a surselor de suprafață,
realizându-se un raport de aproximativ 10:1:5.
58,62%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

40,63%

surse
staționare

surse
staționare

93,67%
100,00%
80,00%

surse
mobile
0,75%

Cd
Figura nr. 36. Alocare emisii totale Cd
pe tipuri de surse

40,00%
20,00%

surse de
suprafață

surse
mobile

60,00%
0,98%

5,35%
surse de
suprafață

0,00%

Ni
Figura nr. 37. Alocare emisii totale Ni
pe tipuri de surse

Sursele de suprafață și cele staționare sunt generator principal pentru emisiile de cadmiu, sursele mobile fiind
puțin semnificative la raportul de 40:1:59.
Contribuția surselor staționare pentru nivelul de Ni domină paleta de surse, fiind urmată de aportul surselor de
suprafață, realizându-se un raport de aproximativ 94:1:5 .
Analiza surselor de emisie identificate se face în funcție de clasificarea acestora pe tipuri
Surse staționare/ punctuale
Surse de suprafață
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-

Surse mobile și liniare

și de încadrarea pe domenii de activitate:
Surse din domeniul energie
Surse din domeniul transport
Surse din domeniul industrie
Surse din domeniul agricultură
Surse din domeniul activităților domestice (din gospodării)
Altele: surse naturale, din domeniul servicii
Sursele staționare/punctuale includ sursele de emisii dirijate și aparțin sectorului industrial, incluzând și
sectorul energetic și componente ale sectorului agro-zootehnic.
Sursele de suprafață sunt surse de emisii nedirijate, cu excepția surselor mobile, sau surse care prin număr
și anvergură, deși descarcă dirijat, constituie un ansamblu de surse difuze. Sursele de suprafață includ
domeniul agricol, exploatările de resurse minerale, încălzirea cu instalații mici de ardere a imobilelor de pe
teritoriul analizat, stațiile de alimentare cu carburanți, instalații deschise de tipul depozit de deșeuri, stații de
epurare, depozite de materii prime/ combustibili, surse mobile nerutiere care funcționează în incinte/perimetru
delimitat.
Sursele mobile, asimilabile surselor liniare, includ transportul rutier, transportul pe cale ferată și alte tipuri de
surse mobile nerutiere care se deplasează pe căile rutiere.
Alocarea ponderii emisiilor pe sectoare de activitate în județul Dolj este prezentată în figurile nr. 38 - 44 sursa
de date fiind statisticile INS Tempo-online, fila PMI114C (pentru anul 2018, ultimul an din baza de date tempoonline).

Pondere emisii PM10 sectoare
cu contribuție >3%

01 Agricultura. vanatoare si
servicii anexe

35,00%

23 Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice

30,00%

24 Industria metalurgica

25,00%

35 Productia si furnizarea de
energie electrica si termica. gaze.
apa calda si aer conditionat
Constructii

20,00%
15,00%

49 Transporturi terestre si
transporturi prin conducte

10,00%

transport

5,00%

Emisiile in aer din gospodarii:
Transport

0,00%

Emisiile in aer din gospodarii:
Incalzire
Emisiile in aer din gospodarii:
Altele
Figura nr.38. Pondere emisii PM10 pe sectoare de activitate
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Pondere emisii PM2.5 sectoare
cu contribuție >3%

24 Industria metalurgica

35 Productia si furnizarea de
energie electrica si termica.
gaze. apa calda si aer
conditionat

45,00%
40,00%

49 Transporturi terestre si
transporturi prin conducte

35,00%
30,00%

transport

25,00%
Emisiile in aer din gospodarii:
Transport

20,00%
15,00%
10,00%

Emisiile in aer din gospodarii:
Incalzire

5,00%
0,00%

Emisiile in aer din gospodarii:
Altele

Figura nr.39. Pondere emisii PM2.5 pe sectoare de activitate

Pondere emisii NOx
sectoare
cu contribuție >3%

01 Agricultura, vanatoare si
servicii anexe
23 Fabricarea altor produse
din minerale nemetalice

40,00%
35,00%

24 Industria metalurgica

30,00%
25,00%

35 Productia si furnizarea de
energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer
conditionat
49 Transporturi terestre si
transporturi prin conducte

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

transport

0,00%
Emisiile in aer din gospodarii:
Transport

Figura nr.40. Pondere emisii NOx pe sectoare de activitate
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Pondere emisii SO2
sectoare
cu contribuție >3%

19 Fabricarea produselor de
cocserie si a produselor
obtinute din prelucrarea
titeiului
24 Industria metalurgica

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

25 Industria constructiilor
metalice si a produselor din
metal. exclusiv masini. utilaje
si instalatii
35 Productia si furnizarea de
energie electrica si termica.
gaze. apa calda si aer
conditionat
Emisiile in aer din gospodarii
Altele

Figura nr.41. Pondere emisii SO2 pe sectoare de activitate

Pondere emisii CO
sectoare
cu contribuție >3%

24 Industria metalurgica

49 Transporturi terestre si
transporturi prin conducte

35,00%
30,00%

transport

Emisiile in aer din
gospodarii: Transport

25,00%
20,00%
15,00%

Emisiile in aer din
gospodarii: Incalzire

10,00%
5,00%

Emisiile in aer din
gospodarii: Altele

0,00%
Figura nr.42. Pondere emisii CO pe sectoare de activitate

Pondere emisii NMVOC, sectoare
cu contribuție >3%
Agricultura.
vanatoare si servicii
anexe

60,00%
50,00%

Minerit si industria
extractiva

40,00%
30,00%
20,00%

Emisiile in aer din
gospodarii: Total

10,00%
0,00%

Figura nr.43. Pondere emisii NMVOC pe sectoare de activitate
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Pondere emisii NH3 sectoare
cu contribuție >3%

01 Agricultura,
vanatoare si servicii
anexe

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Colectare, epurare
ape uzate;colectare,
tratare, eliminare
deseuri; recuperare
materiale reciclabile;
decontaminare

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Figura nr.44. Pondere emisii NH3 pe sectoare de activitate

Figura nr. 45. Distribuție teritorială a instalațiilor IED în județul Dolj
în perioada 2016 - 2018

Surse staționare
Principalele surse staționare de emisie pentru indicatorii analizați sunt instalațiile reglementate de Directiva
Emisii Industriale, respectiv de Legea 278/2013, numite în continuare instalații IED.
În județul Dolj există ca surse staționare instalațiile IED enumerate în Tabelul nr. 25, în care este menționată
cantitatea de emisii anuale pentru fiecare instalație, actualizată pentru anul 2019 în funcție de rapoartele
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agenților economici și actele de reglementare emise de APM Dolj, pornind de la informațiile furnizate pentru
anul 2018 de DCECA prin APM Dolj. În cazul în care s-a constatat absența datelor din inventarele CECA, s-a
calculat nivelul emisiilor dacă informațiile din documentele de reglementare au fost suficiente. Se remarcă în
figura nr. 45 distribuția acestor surse preponderent spre zona centru – nord est a județului:
Tabel nr. 25. Instalații IED (IPPC)- surse staționare în anul 2019
estimări consultant
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

X:401185
Y:317320

6.4.b Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia
ambalării exclusive, a următoarelor materii
prime, care au fost, în prealabil, prelucrate
sau nu, în vederea fabricării de produse
alimentare sau a hranei pentru animale,
din: (ii) numai materii prime de origine
vegetală, cu o capacitate de producţie de
peste 300 de tone de produse finite pe zi
sau 600 de tone pe zi în cazul în care
instalaţia funcționează pentru o perioadă
de timp de cel mult 90 zile/an consecutive

X:407991.91
Y:311539.2

6.7. Tratarea suprafeţelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând
solvenţi organici, în special pentru apretare,
imprimare, acoperire, degresare,
impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate
de consum de solvent organic mai mare de
150 kg pe oră sau mai mare de 200 de
tone pe an

X: 405772
Y: 316580

X: 407975
Y: 311233

X: 397956
Y: 321594

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

(parte non-IED a instalației IED)
03 01 03b industrie - instalații de
ardere < 20MW (cazane)
1.A.2.e Instalații de ardere staționare
în industrii de producție și construcții :
procesarea alimentelor, băuturi și
tutun

06 01 08 alte utilizări industriale ale
vopselelor
2.D.3.d Aplicarea straturilor de
protecție

Craiova

Craiova

01 01 01 sistem public energetic 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o
instalații de ardere > 300 MW (cazane)
putere termică nominală totală egală sau
Craiova
1.A.1.a Producția de energie electrică
mai mare de 50 MW
și termică pentru populație

2.6/6.7 Tratarea de suprafaţă a metalelor
sau a materialelor plastice prin procese
electrolitice sau chimice în care volumul
cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 /
Tratarea suprafeţelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând
solvenţi organici, în special pentru apretare,
imprimare, acoperire, degresare,
impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate
de consum de solvent organic mai mare de
150 kg pe oră sau mai mare de 200 de
tone pe an
1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu
o putere termică nominală totală egală sau
mai mare de 50 MW

06 04 09 degresarea vehiculelor
2.D.3.i Alte utilizări ale solvenților
06 01 08 alte utilizări industriale ale
vopselelor
2.D.3.d Aplicarea straturilor de
protecție

Craiova

01 01 01 sistem public energetic Ișalnița
instalații de ardere > 300 MW (cazane)
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Cantitate
emisii
(t/an)

AmplasaPoluant
ment
PM10*
PM2.5*
NOx*
CO*
SOx*
NMVOC*
As*
Cd*
Pb*
Ni*
PM10*
PM2.5*
NOx*
CO*
SOx*
NMVOC
As*
Cd*
Pb*
Ni*
PM10*
PM2.5*
NOx*
CO*
SOx*
NMVOC*
As*
Cd*
Pb*
Ni*

285,1400
285,1400
2.407,8000
190,0900
190,0900
1.647,500
0,0760
0,0002
0,0010
0,0003
45,4820
45,4820
737,8200
242,5600
141,5000
3,95
0,0121
0,0000
0,0002
0,0001
85,5200
59,8600
1.585,9600
129,9501
1.000,0600
20,3248
0,2034
0,0256
0,2133
0,1379

PM10*

0,2414

PM2.5*

0,2414

NOx*

2,8990

CO*

8,9739

SOx*

0,2073

NMVOC*

498,8220

As*

0,00003095

Cd*

0,00000028

Pb*

0,00000340

Ni*

0,00000402

PM10*
PM2.5*
NOx*

89,0460
62,3300
4.735,0700
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1.A.1.a Producția de energie electrică
și termică pentru populație

CO*
SOx*
NMVOC*
As*
Cd*
Pb*
Ni*

09 02 07 incinerare deșeuri spitalicești
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice

6.

X: 398076
Y: 320914

09 02 01 incinerare deșeuri domestice
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor sau municipale
periculoase, cu o capacitate de peste 10
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale
tone pe zi

Ișalnița

09 02 02 incinerare deșeuri industriale
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri industriale

7.

8.

X: 381539.6
Y:324026.2

09 02 07 Incinerare deșeuri spitalicești
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice
09 02 01 Incinerare deșeuri domestice
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor sau municipale
periculoase, cu o capacitate de peste 10
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale
tone pe zi
09 02 02 Incinerare deșeuri industriale
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri industriale

Șopot

255,4365
1.494,3990
39,6832
0,3951
0,0497
0,4144
0,2680

PM10

0,0171

PM2.5

0,0098

NOx

0,0192

CO

0,7979

SO2

0,0117

NMVOC

0,3724

As

0,0001

Cd

0,0016

Pb

0,0192

Ni

0,0002

PM10*

0,0647564

PM2.5*

0,0434370

NOx*

0,6934015

CO*

0,5282606

SOx*

0,3926546

NMVOC*

0,7604722

As*

0,0000458

Cd*

0,0010631

Pb*

0,0130607

Ni*
0,0001144
PM10
50
PM2.5
NO2
100
CO
500
4.1.h Producerea compușilor chimici cum n.a. Procese în industria chimică
SO2
150
X:12536.00
sunt: materiale plastice (polimeri, fibre
organică
Cârcea
Y:10443.053
NMVOC
18
sintetice și fibre pe bază de celuloză)
n.a. Alte industrii chimice
As
Cd
Pb
Ni
Notă ” – ” are semnificația absenței datelor în raportări sau în documentele de autorizare, sau sunt nesemnificative pentru tipul de activitate,
nu absența emisiilor
Sursa: * valori menținute pentru anul 2019 din inventarul de emisii CECA pentru anul 2016, conform estimării consultantului
** valori menținute pentru anul 2019 din inventarul de emisii CECA pentru anul 2018, conform estimării consultantului
calcule consultant pe baza datelor din RAM agenți economici 2019 și acte de reglementare APM în vigoare în anul 2019
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În judeţ sunt reprezentate și alte ramuri industriale, realizându-se o varietate de produse, dintre care
prezentăm în tabelul nr. 26 selecția activităților cu un impact mai semnificativ asupra calității aerului, funcție
de anvergură (în statistica INS, clasa de mărime a unei activități este în funcție de numărul de persoane
ocupate), care contribuie la cantitățile de emisii prezentate în tabelul 24.
Tabel nr. 26. Tipuri de activități non IED cu impact asupra calității aerului
Număr unități active
Clase de mărime,
după numărul mediu de persoane ocupate
0-9
10-49
50-249
250 şi peste
persoane
persoane
persoane
persoane
13290
1407
204
49
559
67
4
2
12
2
1
1
1072
258
73
15

Total

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2)

DOLJ
14950
Agricultură, silvicultură şi pescuit
632
Industrie extractivă
16
Industrie prelucrătoare
1418
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
apă caldă şi aer condiționat
21
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare
104
Construcţii
1089
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor
5946
Transport şi depozitare
1171
Hoteluri şi restaurante
664
Informaţii şi comunicaţii
476
Tranzacții imobiliare
273
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
1270
Activităţi de servicii administrative şi de servicii suport
422
Învățământ
120
Sănătate şi asistenţă socială
661
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
230
Alte activităţi de servicii
437

12

1

3

5

76
917

23
152

3
18

2
2

5420
1068
557
427
256
1212
362
109
604
209
418

470
85
100
38
14
53
43
11
53
19
18

48
11
7
9
3
4
13
4
2
1

8
7
2
1
4
-

Surse mobile - Transport
Din analiza datelor INS pentru anul 2019 situația echipării cu reţele de transport a judeţului Dolj se prezintă
astfel:
Reţeaua de transport rutier. Lungimea totală a drumurilor publice este de 2439 km, dintre care 884 km sunt
modernizați (M) 36,24%, 727 km sunt cu îmbrăcăminte ușoară rutieră (IUR) 29,81%, 545 km sunt drumuri
pietruite (Pi) 22,34% și 283 km sunt drumuri de pământ (P) 11,60%:
Categorii de drumuri publice

Naționale

Tipuri de acoperământ

Total M

km

480

DN 54
DN 54A
DN 55

DN 55A

Județene
IUR

456

24

Comunale

Total

M

IUR

Pi

P

Total

M

IUR

Pi

P

1096

297

687

102

10

863

131

16

443

273

Tabel nr. 27. Rețeaua de drumuri naționale pe teritoriul județului Dolj
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 1+550-54+500, L= 52.727 km.
CORABIA –BECHET, km 0+000-44+174, L= 44.174 km, drum secundar.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-44+174, L= 44.174 km.
CRAIOVA –BECHET, km 0+000-71+105, L=71.105 km, drum principal.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 4+400-71+105, L= 66.705 km.
-în administrarea municipiului CRAIOVA, km 0+000-4+400, L=4.400 km.
BECHET –CALAFAT, km 0+000-94+990, L=94.990 km, drum secundar.
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DN 56

DN 56A

DN 56B
DN 56C
DN 56D

DN 6

DN 6A
DN 6B

DN 64
DN 65

DN 65C

VO 65F
VO 65FVOS
DN 66
DN 67
DN 67A
DN 67B
DN 67C
DN 67D
DN 7
DN 7A
DN 7D
VO 7CC
DN 73C
VO CDTS

-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-92+800, L=92.800 km.
-în administrarea municipiului CALAFAT, km 92+800-94+990, L=2.190 km.
CRAIOVA –CALAFAT, km 0+000-84+075, L=84.075 km, drum european.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+400-84+075, L=83.675 km.
-în administrarea municipiului CRAIOVA, km 0+000-0+400, L=0.400 km.
DN 56 –MAGLAVIT –VÂNJU MARE –ŞIMIAN, km 0+000-79+147, L=79,147 km., drum
principal.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-79+147, L=79,147 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-30+700, L=30,700 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-60+375, L=60.375 km.
DN 56 –CALAFAT, km 0+000-3+840, L=3.840 km., drum principal.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-2+180, L=2.180 km.
-în administrarea municipiului CALAFAT, km 2+180-3+840, L=1.660 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 132+435-172+000, 176+800-222+100, 233+000 334+800, 343+200-358+000, L=201.323 km.
-în administrarea municipiului CRAIOVA, km 222+100-233+000, L=10.900 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-0+970, L=0,970 km.
CRAIOVA –MELINEŞTI –HUREZANI, km 0+000-60+260, L=60,260 km., drum secundar.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 2+850-60+260, L=57,410 km.
-în administrarea municipiului CRAIOVA, km 0+000-2+850, L=2,850 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 2+200-59+310, 066+605-115+480, 120+474 135+434, L=120,945 km.
CRAIOVA –BALŞ –SLATINA –LIMITĂ D.R.D.P. BUCUREŞTI, km 0+000-90+050, L=90,050
km., drum european.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 3+866-49+000, 54+000-90+050, L=81.184 km.
-în administrarea municipiului CRAIOVA, km 0+000-3+866, L=3.866 km.
CRAIOVA –BĂLCEŞTI –HOREZU, km 0+000-111+400, L=111,400 km., drum secundar.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 4+000-111+400, L=107,400 km.
-în administrarea municipiului CRAIOVA, km 0+000-4+000, L=4.000 km.
DN 65 –CRAIOVA –IŞALNIŢA DN 6 km 0+000-14+100, L=14,100 km, drum principal.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-14+100, L=14,100 km.
CARCEA DN6 –CRAIOVA DN65, km 0+000-6+280, L=6.280 km., drum principal.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-6+280, L=6.280 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-72+150, 78+740-126+000, L=119,554 km.
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 1+400-81+600, 83+970-198+764, L=193,364 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-23+533, L=23,533 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-112+840, 117+350-158+200, L=151,865 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-67+400, L=67,400 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-76+830, L=76,830 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 156+250-239+400, L=83,150 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-105+120, L=104,173 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-31+360, L=31,360 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-7+734, L=7,734 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 61+434-68+134, L=6,700 km
-în administrarea D.R.D.P. Craiova, km 0+000-12+264, L=12.264 km

Din totalul drumurilor județene, însumând o lungime de 1096 km, cca. 89,78% sunt drumuri cu îmbrăcăminți
asfaltice, 9,31% drumuri pietruite, 0,91% drum de pământ, acestă pondere a drumurilor cu îmbrăcăminți
asfaltice reprezentând o situație favorabilă menținerii calității aerului.
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1.
DJ 542 Lim. Jud. Olt– Zvorsca– Amărăştii de Sus–Amărăştii de Jos–Dăbuleni (DN 54) L = 27,45 km
2.
DJ 551Sadova (DN55) – Mânăstirea Sadova L = 1,50 km
3.
DJ 551A Bratovoieşti-Gioroc-Puţuri L = 9,50 km
4.
DJ 551B Lișteava(DN55)-Ostroveni(DN55A) L=2,85 km
5.
DJ 551C DN55-Preajba-Carcea L=8,12 km (1,12 km drum pietruit și 5,80 km drum de pământ)
6.
DJ 552 Craiova – Mofleni - Bucovăţ – Italieni – Terpeziţa – Sălcuţa – Plopşor - Vârtop – Caraula –
Cetate L = 67,106 km
7.
DJ 552A DJ 552 – Criva – Vârvoru de Jos – Ciutura – Dragoia– Tencănău - Mârza – Mărăcinele –
Perişor – Cetăţuia – Cioroiaşi – Cioroiu Nou – Boureni – Covei – Catane (DN 55A) L = 56,543 km (11,60
km drum pietruit)
8.
DJ 552B Râpa Roşie (DJ 552) – Seglet – Gubaucea – Bechet – Călugărei – Verbicioara - Verbiţa DJ 561A(Pleniţa) L = 33,275 (26,775 km drum pietruit)
9.
DJ 552C Cioroiaşi-Siliştea Crucii L = 5,00 km
10. DJ 552D Vârtop-Giubega L = 9,25 km drum peitruit
11. DJ 552E Bucovăţ-Leamna de Jos-Leamna de Sus-Sărbătoarea L = 11,93 km
12. DJ 553 Calafat (DN 55A) – Ciupercenii Vechi – Ciupercenii Noi – Desa – Poiana Mare – Maglavit
(DN 56) L = 40,83 km
13. DJ 553A Calafat-Ciupercenii Noi L=8,30 km
14. DJ 554 Maglavit (DN 56A) – Mânăstirea Maglavit L = 3,00 km (0,70 km drum pietruit)
15. DJ 561 Podari (DN 56) – Livezi – Gura Văii Segarcea – Cerăt – Giurgiţa – Filaret – Bârca – Goicea
– Cârna (DN 55A) L = 44,51 km
16. DJ 561A Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan Moţăţei Gară – Moţăţei – Dobridor–Unirea- Pleniţa– Lim Jud MH L =67,905 km (2,995 km drum pietruit)
17. DJ 561B Segarcea (DJ 561) – Drănic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gângiova –
Comoşteni – Zăval (DN 55A) L = 33,36 km
18. DJ 561C Valea Stanciului (DJ 561B) – Murta – Locusteni - Daneţi – Dobroteşti - Amărăştii De Jos
(DJ 542) L = 24,503 km
19. DJ 561D Pleniţa (DJ 561A) – Orodel – Cornu – Vârtop – Corlate – Izvoare – Domnul Tudor –
Giubega – Galiciuica - Băileşti – Rast -Rast Port L = 69,478 km (13,79 km drum pietruit)
20. DJ 561E DJ 561A (Băileşti) – Seaca de Câmp – Piscu Nou – Tunarii Noi - Tunarii Vechi (DN 55A) L
= 24,00 km (11,00 km drum pietruit)
21. DJ 561F Radovan-Întorsura-Lipov-Cerăt L = 16,12 km
22. DJ 561G Băileşti-Izvoare L = 12,17 km
23. DJ 561H Goicea-Măceşu de Sus-Măceşu de Jos L = 13,45 km
24. DJ 561I Boureni-Siliştea Crucii L = 5,727 km
25. DJ 567 Branişte – Mânăstirea Jitianu L = 1,28 km
26. DJ 604 Leu (DN 6) – Puţuri – Castranova – Apele Vii – Celaru – Marotinu de Jos – Zvorsca –
Amărăştii de Sus – Amărăştii de Jos - Lim. Jud. Olt L = 30,752 km
27. DJ 604A Rojişte (DN 55) – Mârșani – Marotinu de Sus – Celaru (DJ 604) L = 20,00 km
28. DJ 604B Mârșani(DJ 604A)-Dăneți(DJ 561C) L=4,00 km
29. DJ 605A Filiaşi (DN 6) – Bodăeştii de Sus – Bodăieştii de Jos – Melineşti – Amărăşti – Fărcaş –
Golumbu – Tălpaş – Soceni –Lim Jud Gorj L =32,308 km
30. DJ 606 Craiova (DN 6) – Cernele – Breasta – Valea Lungului – Predeşti – Pietroaia – Brabova –
Voita – Răchiţa de Sus – Seaca de Pădure – Carpen – Cleanov – Lim. Jud. Mehedinţi L = 49,386 km
31. DJ 606A Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăiţa – Potmelţu – Coţofenii din Dos – Scăești – Valea lui
Pătru – Salcia – Argetoaia – Iordăcheşti – Piria – Lim. Jud. Mehedinţi L = 43,266 km (8,966 km drum pietruit)
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32. DJ 606B Breasta (DJ 606A)–Crovna–Rasnicu Oghean–Corniţa– Cernăteşti– Bărboi Greceşti–
Grădiştea –Buşu-Lim Jud MH L = 43,685 km
33. DJ 606C DJ 606 (Pereni) – Beloţ – Sopot – Ştefănel – Gogoşu – Greceşti – Şumandra – Secu –
Comănicea – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți L = 50,80 km (12,725 km drum pietruit și 6,267 km drum de
pământ)
34. DJ 606E Pietroaia (DJ 606) – Urdiniţa – Gogoşiţa – Botoşeşti Paia – Lim. Jud. MH L = 24,98 km
(21,48 km drum pietruit)
35. DJ 606F Răcari (DN 6) – Scăești (DJ 606A) L = 8,02 km
36. DJ 606G Scăești - Raznic L = 4,09 km drum pietruit
37. DJ 606H Bratoştiţa-Schitu-Bâlta-Lim.jud. Mehedinţi L = 8,50 km (1,63 km drum pietruit)
38. DJ 641 Lim. Jud. Olt – Teslui – Moșneni – Urieni – Viişoara – Drăgoteşti – Beneşti – Bobeanu –
Popânzăleşti – Bojoiu – Robăneşti – Robăneştii de Sus – Pieleşti – Gârleşti – Gherceşti – Mlecăneşti –
Mischii– Şimnicu de Sus – Albeşti – DJ 606 (Cernele) L= 52,097 km (5,196 km drum pietruit și 3,70 km
drum de pământ)
39. DJ 641A Popânzăleşti (DJ 641) – Mânăstirea Popânzăleşti L = 1,00 km (0,55 km drum pietruit)
40. DJ 643A Lim. Jud. Olt – Picăturile – Murgaşi – Gaia – Buşteni – Balota de Jos – Balota de Sus –
Veleşti L = 19,957 km (11,882 km drum pietruit)
41. DJ 643D DN 65C (Bulzeşti) – Prejoi – Înfrăţirea – Frăţila – Lim. Jud. Vâlcea L = 16,00 km (8,00 km
drum pietruit)
42. DJ 643F Lim. jud. Olt - Ungureni-Gherceşti-Craiova-DN 65C L = 12,68 km (0,18 km drum pietruit)
43. DJ 652 DN 65 (Pieleşti) – Lăcriţa Mică – Coşoveni – Ghindeni – DN 55 (Malu Mare) L = 18,306 km
44. DJ 652A DN55-Cârcea - DN6-METRO L = 6,30 km
45. DJ 652B DN 65-Călineşti-Lim.jud.Olt(Vulpeni) L = 4,43 km
46. DJ 655 Cârcea – Mânăstirea Cârcea L=1,20 km

Figura nr. 46. Harta rețea de drumuri
(sursa: http://drumurijudețenedolj.ro/infrastructura/ )
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Reţeaua de transport feroviar SNAP 08 02 00 Căi feroviare/NFR 1.A.3.c Căi feroviare.
Liniile de cale ferată în exploatare în județul Dolj înregistrează un total de 227 km, din care, electrificate 84
km și nu s-au înregistrat modificări (INS)din 2016 până în 2020.

Figura nr. 47. Rețeaua de transport feroviar județul Dolj
(sursa: extras din Harta rețelei CFR http://www.cfr.ro/)

Din total linii cu ecartament normal, se inventariază linii
- cu o cale
146 km
- cu doua căi
81 km
Noduri feroviare:
→ Craiova: – Craiova –Radomiru -Grozăvești (OT);
˗ Craiova –Filiași-Gura Motrului (MH);˗ Craiova-Robănești-Spineni (OT);
˗ Craiova-Golenți-Racord Golenţi-Pod Vidin.
→ Golenţi: – Golenţi-Calafat;
˗ Golenţi-Poiana Mare
→ Filiaşi: – Filiaşi-Bungeţel-Tânţăreni (GJ);
˗ Jiu -HM Jiu - Jiu:
˗ Banu Mărăcine -HM Jiu.
Triaje de cale ferată: Craiova –capacitate de triere/24 h = 3600 vagoane
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Surse de suprafață
Sursele de suprafață sunt cele mai importante din județ din punctul de vedere al cantității emisiilor generate.
Dintre sursele de suprafață se evidențiază încălzirea imobilelor cu combustibil solid în marea majoritate a
localităților, cărbunele fiind utilizat în cantități mari în zona nordică a județului, instalațiile IED, prezentate mai
jos în tabelul nr. 29, fermele agricole vegetale, activitățile extractive și sursele naturale.
Încălzire imobile. Se utilizează combustibil gaze naturale pentru instalațiile de ardere individuale de încălzire
rezidențial – comercial în localitățile prezentate în tabelul nr.28.
Tabel nr. 28. Localități cu echipare edilitară de distribuție gaze
Nr
crt.

Localități
TOTAL

Anul 2019

Consum total
gaze naturale

Consum gaze naturale
pentru uz casnic

km rețea

mii mc

mii mc

707,6

88.633,0

44.845,0

472,5

74.487,0

37.070,0

1.

municipiul Craiova

2.

oraș Filiași

25,5

2.812,0

2.085,0

3.

Brădești

23,3

456,0

427,0

4.

Cârcea

35,4

2.882,0

1.526,0

5.

Coșoveni

24,1

737,0

439,0

6.

Ghercești

19,2

1.970,0

256,0

7.

Ișalnița

20,0

2.684,0

1.204,0

8.

Malu Mare

1,0

414,0

271,0

9.

Melinești

17,0

311,0

224,0

10.

Mischii

12,6

277,0

263,0

11.

Pielești

39,0

1.017,0

624,0

12.

Podari

17,9

567,0

454,0

13.

Simnicu de Sus

0,1

19,0

2,0

Sursa: INS – tempo online, flilele TEMPO_GOS116A și TEMPO_GOS118A

Cu excepția municipiului Craiova, gradul de racordare la rețeaua de gaze este relativ scăzut în celelalte 12
localități prezentate în tabelul nr. 28, variind între 40% și 10%.
În toate celelalte 98 de localități se utilizează pentru încăzire preponderent biomasa, dar și cărbune în zona
nordică a județului (orașul Filiași și zonele apropiate, comuna Ișalnița și localitățile apropiate inclusiv municipiul
Craiova).
Sunt utilizați de asemenea și combustibili lichizi într-o măsură redusă. Utilizarea GPL are o răspândire mare
pentru prepararea hranei.
Instalații IED
Sursele de suprafață instalații IED sunt enumerate în Tabelul nr. 29, în care este menționată cantitatea de
emisii anuale pentru fiecare instalație, actualizată pentru anul 2019 în funcție de rapoartele anuale de mediu
(RAM) ale agenților economici și actele de reglementare emise de APM Dolj.
Pentru o parte dintre activități, cantitățile de emisii în anul 2019 sunt estimate de consultant la valori similare
celor din anul 2016 sau 2018 în funcție de activitate, în aceste cazuri valorile fiind preluate din inventarele de
emisii DCECA.
În cazul în care s-a constatat absența datelor din inventarele CECA pentru anii 2016 sau 2018, s-a utilizat,
după caz, s-a calculat cantitatea de emisii, dacă informațiile din RAM sau din documentele de reglementare
au fost suficiente. Pentru calcule au fost utilizați factori de emisie din Ghidul EMEP EEA.

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 59 din 100

Tabel nr. 29. Instalații IED (IPPC) - surse de suprafață în anul 2019
estimări consultant
Nr. crt

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

10 09 03 îngrășarea porcilor
3.B.3 Managementul dejecţiilor
animaliere/suine

Amplasament

1.

X: 70519.543
Y: 82009.767

6.6.b Instalații pentru creșterea intensivă a
porcilor(> 2000 locuri)

2.

X: 393036
Y: 331059

6.6.a Instalații pentru creșterea intensivă a
păsărilor(>40mii locuri)

10 09 08 pui de carne
3.B.4.g.ii, Managementul dejecţiilor Brădești
animaliere /pui

6.6.a Instalații pentru creșterea intensivă a
păsărilor(>40mii locuri)

10 09 08 pui de carne
3.B.4.g.ii, Managementul dejecţiilor
animaliere /pui

3.

X: 412552
Y: 311834

Băilești

Cârcea

Poluant

Cantitate
emisii
(t/an)

PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10

1,0126
0,4340
0,1443
3,985
4,0000
0,4000
5,4400
20,000
4,4256
0,4426
0,1442
22,120
14,4090

PM2.5

1,4409

NO2

4.

5.

X: 414175
Y: 306472

X: 401185
Y: 317320

6.6.a Instalații pentru creșterea intensivă a
păsărilor(>40mii locuri)

10 09 08 pui de carne
3.B.4.g.ii, Managementul dejecţiilor
animaliere /pui

6.4.b Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia
ambalării exclusive, a următoarelor materii
prime, care au fost, în prealabil, prelucrate
sau nu, în vederea fabricării de produse
04 06 07 Bere
alimentare sau a hranei pentru animale,
2.H.2 Industrie alimentară și
din: (ii) numai materii prime de origine
băuturi
vegetală, cu o capacitate de producţie de
peste 300 de tone de produse finite pe zi
sau de 600 de tone pe zi în cazul în care
instalaţia funcționează pentru o perioadă de
timp de cel mult 90 de zile consecutive pe
an
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Coșoveni

Craiova

0,4470

CO

-

SO2

-

NMVOC

65,000

As

-

Cd

-

Pb

-

Ni

-

PM10

0,0527

PM2.5

0,0527

NO2

4,7503

CO

1,9596

SO2

0,0043

NMVOC*

5,2500

As

0,000006757

Cd

0,000000061

Pb

0,000000743

Ni

0,000000878
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Nr. crt

6.

7.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

X:407991.91
Y:311539.2

6.7. Tratarea suprafeţelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând
solvenţi organici, în special pentru apretare,
imprimare, acoperire, degresare,
impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate
de consum de solvent organic mai mare de
150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone
pe an

X: 401227.224
Y:316369.449

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

06 01 08 alte utilizări industriale ale
vopselelor
2.D.3.d Aplicarea straturilor de
protecție

5.5. Depozitarea temporară a deșeurilor
periculoase care nu intră sub incidenţa
punctului 5.4 înaintea oricăreia dintre
n.a./n.a.
activităţile enumerate la punctele 5.1, 5.2,
depozitare deșeuri și tratare
5.4 și 5.6 cu o capacitate totală de peste 50
mecanică
tone, cu excepţia depozitării temporare, pe
amplasamentul unde sunt generate,
înaintea colectării

Amplasament

Craiova

Poluant

Cantitate
emisii
(t/an)

PM10

-

PM2.5

-

NOx

-

CO
SOx
NMVOC*
As
Cd
Pb
Ni
PM10

15,16
0,002

PM2.5

Craiova

0,0002

NOx

-

CO

-

SOx

-

NMVOC

0,031

As

-

Cd

-

Pb

-

Ni

09 02 07 incinerare deșeuri
spitalicești
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice
8.

X: 398076
Y: 320914

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor 09 02 01 incinerare deșeuri domestice
periculoase, cu o capacitate de peste 10
sau municipale
Ișalnița
tone pe zi
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale
09 02 02 incinerare deșeuri industriale
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri industriale

9.

10.

X:395775.006
Y: 320502.08

X: 399922.79
Y:313339.725

1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o
n.a./n.a.
putere termică nominală totală egală sau
depozit zgură și cenușă
mai mare de 50 MW

5.4. Depozitele de deşeuri care primesc
peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o
capacitate totală de peste 25.000 de tone,
cu excepţia depozitelor pentru deşeuri
inerte

09 04 01 eliminarea controlată a
deșeurilor pe sol (depozite de
deșeuri)
5.A.Tratarea biologică a deșeurilor
- eliminarea deșeurilor pe sol
(depozite de deșeuri)
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Ișalnița

Mofleni

-

PM10*

0,0019846

PM2.5*

0,0013310

NOx*

0,0023275

CO*

0,0133509

SO2*

0,0003560

NMVOC*

0,8800466

As*

0,0000173

Cd*

0,0000363

Pb*

0,0009015

Ni*

0,0000175

PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10*
PM2.5*
NO2
CO
SO2
NMVOC*
As
Cd
Pb
Ni
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8,1990
0,0676
0,2516
0,0379
1.792,0104
-

Nr. crt

11.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o
X:405486.7468
n.a./n.a.
putere termică nominală totală egală sau
Y:321468.0578
depozit zgură și cenușă
mai mare de 50 MW

Amplasament

Șimnic

Poluant

Cantitate
emisii
(t/an)

PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni

6,1790
0,0509
-

09 02 07 incinerare deșeuri
0,00068489
spitalicești
0,00045933
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice
0,00080322
0,00460739
09 02 01 incinerare deșeuri domestice
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor
0,00012286
X: 381539.6
sau municipale
12.
periculoase, cu o capacitate de peste 10
Șopot
0,30370401
Y: 324026.2
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale
tone pe zi
0,00000597
09 02 02 incinerare deșeuri industriale
0,00001253
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
0,00031111
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri
0,00000604
industriale
Notă ” – ” are semnificația absenței datelor în raportări sau în documentele de autorizare, sau sunt nesemnificative pentru tipul de activitate, nu
absența emisiilor
Sursa: * valori menținute pentru anul 2019 din inventarul de emisii CECA pentru anul 2016, conform estimării consultantului
** valori menținute pentru anul 2019 din inventarul de emisii CECA pentru anul 2018, conform estimării consultantului
calcule consultant pe baza datelor din RAM agenți economici 2019 și acte de reglementare APM în vigoare în anul 2019

Activităţi extractive – prin exploatarea agregatelor minerale, petrol brut și gaze naturale - nisip, pietriş,
reprezintă o ramură economică importantă în județ.
Resursele de subsol ale județului Dolj sunt relativ sărace și puțin diversificate, cuprinzând zăcăminte de țiței
la Melinești, Brădești, Almăj, Șimnicu de Sus, Ghercești, Pielești, Coșoveni, Malu Mare, Cârcea, gaze naturale
la Ișalnița, Ghercești, Șimnicu de Sus, Pielești și Coșoveni. Sunt active exploatările de gaze naturale și petrol
brut din Brădești.
Ca roci de construcție menționăm: argile, luturi argiloase, balast, aflate în diferite perimetre din aria localităților
Calafat, Filiași, Bârca, Cernele, Lipovu, Ișalnița, ș.a. Exploatări agregate minerale active sunt în Ișalnița,
perimetrul Ișalnița II, Craiova (zona Rovine - Troaca), Breasta, perimetrul Mofleni, Șimnicu de Sus,.
Apele minerale (clorură sulfuroasă şi iod) se află la Urzicuța și Gighera, dar nu mai sunt exploatate. Cele mai
importante resurse ale județului rămân însă terenurile agricole fertile, pădurile, pășunile și fânețele naturale.
Incendierea miriștilor. În judeţul Dolj se utilizează arderea miriştilor pentru curăţarea terenurilor agricole de
către mici agricultori, contrar prevederilor legale. Această practică, sesizata de Garda de Mediu în întâlnirea
comisiei tehnice, reprezintă o sursă necontrolabilă și necuantificabilă de emisii de PM10, PM 2.5, NO x, CO,
SOx, metale grele.
Agricultura. Agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei judeţului Dolj.
˗ fânețele 41.281 ha asigură, în bună parte, furajele necesare șeptelului.
˗ în ultimii ani a crescut suprafaţa cultivată cu legume şi cu plante tehnice.
˗ creşterea animalelor – descreştere în ultimii ani, totuși judeţul se înscrie printre cei mai mari crescători
de oi din ţară. De asemenea există un număr mare de porci şi vite, cu preponderență în sectorul privat.
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Tabel nr. 30. Repartiția terenurilor pe categorii de acoperire și utilizare(anul 2014)
Categoria de acoperire /
utilizare
Terenuri agricole, total, din
care:
arabil
pășuni
fânețe
livezi
Terenuri neagricole, total, din
care:
păduri și altă vegetație forestieră
ape, bălți
construcții
căi de comunicații și căi ferate
terenuri degradate și
neproductive
TOTAL suprafață

Suprafața
ha
%
185.939
50,12%
83.151
22,41%
60.915
16,42%
41.281
11,13%
592
0,16%
185.041
49,88%
165.161
2.971
11.195
4.795
919
370.980

44,52%
0,80%
3,02%
1,29%
0,25%
100,00

(Sursa: INS fila TEMPO_AGR101A )

Până la finalizarea acțiunii de cadastrare a țării, de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, seriile de date pentru fondul funciar sunt blocate la nivelul anului 2014 (Nota site INS).
În figura nr.48. este prezentată distribuția terenurilor în teritoriu după folosință, realizată pe baza datelor
extrase din pagina TEMPO-online.

Figura nr. 48. Distribuția terenurilor după folosință în teritoriu județul Dolj

Repartiția pe comune a efectivelor de animale, incluzând marile fermele este prezentată în figurile nr. 49 – 52
și a fost realizată pe baza datelor furnizate de ANSVA Dolj pentru anul 2018.
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Figura nr. 49. Efective păsări – distribuție județ Dolj

Figura nr. 50. Efective UVM (bovine, bizoni, cabaline) – distribuție județ Dolj

Figura nr. 51. Efective porcine – distribuție județ Dolj
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Figura nr. 52. Efective ovine si caprine – distribuție județ Dolj

Gestionarea deșeurilor. La nivelul județului Dolj a fost finalizată închiderea depozitelor neconforme, Filiași,
Calafat și Segarcea.
În prezent are loc închiderea celulelor 1 – 5 cu capacități epuizate ale depozitului ecologic din Mofleni.
În aceste condiții, începând cu anul de inițiere 2019, emisiile sunt reprezentative pentru toată perioada supusă
analizei, inclusiv anul de proiecție 2025. Infrastructura de gestionare a deşeurilor municipale include:
- Depozit de deșeuri comuna Mofleni:
− capacități de depozitare proiectate – 51.000 tone/an
− cantități efective depozitate – 62.000 tone/an
- Capacităţile de sortare – 44.000 tone/an,
- Capacităţile de compostare – 18.000 tone/an.
Emisiile totale de la aceste surse, estimate prin calcul, sunt
- PM10: 54,32 tone/an
- PM2.5: 3,08 tone/an

suprafața (ha)

Evoluția fondului forestier. Pentru o dezvoltare durabilă, tăierile anuale nu trebuie să depășească creşterea
anuală netă. Creșterea fondului forestier este o indicație a maturizării pădurilor. Raportul dintre creștere şi
tăieri în pădurile de exploatație este cel mai bun indicator pentru potenţialul producției de masă lemnoasă şi
pentru starea biodiversității, a sănătății și a funcțiilor pădurilor . Fondul forestier scade când raportul este sub
100%.
Conform informațiilor furnizate de Direcția Silvică Dolj, în județul Dolj, la nivelul anului 2018, creșterea anuală
netă este de 4,9 mc/an/ha, în timp ce tăierile anuale sunt de 8,76 mc/ha/an.
Evoluția fondului forestier în perioada 2016 – 2018 a înregistrat un trend descendent:
Evoluție fond forestier

59850
59800
59750
2016

2017

an

2018

Sursa date: Direcția Silvică Dolj
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Surse naturale
1.

Eroziunea solului

Calitatea solurilor din judeţul Dolj este afectată atât de factori naturali (climă, caracteristici edafice etc.), cât şi
de acţiuni antropice agricole şi industriale. Principalele restricţii ale calităţii solurilor agricole sunt: eroziune,
alunecări de teren, inundabilitate, compactare, deficit de elemente nutritive, sărăturate, gleizare.
Dintre factorii de degradare, eroziunea, alunecările de teren și perioade prelungite de secetă în corelare cu
factorii meteorologici, generează în mod direct sau determină indirect generarea de particule în suspensie cu
aport la nivelul de fond regional și la fondul local.
În cazul particulelor în suspensie, este semnificativ aportul surselor naturale reprezentate de zonele de
psamosoluri (zonele aride denumite ”Sahara Olteniei”) situate preponderent în sudul județului și care
însumează o suprafață de cca. 37.270 ha conform cartărilor Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice.
Pentru particulele în suspensie, valoarea anuală a concentrației de fond regional provenit din surse naturale
este cca. 7 µg/m3 - aportul zonelor de psamosoluri în perimetrul în care acestea există (aproximativ la sud de
linia imaginara determinată de localitățile Bechet, Calafat, Dăbuleni).
Aportul acestei surse naturale la fondul regional scade până la valori de cca. 0,10 µg/m3 la distanțe de 10 15 km.
2.

Incendii de vegetație

Incendiile de vegetație se prezintă după uscarea vegetaţiei, în perioadele de secetă şi în perioadele de flux
sporit de turiști.
În perioada 2016 – 2018, zonele cu cea mai mare incidență a incendiilor sunt ocoalele silvice Dăbuleni, Filiași,
Sadova, Amaradia, Poiana Mare, Perișor. Incendii au avut loc și în Ocoalele silvice Calafat Craiova, conform
informării Direcției Silvice Dolj.

Incendii de vegetație județul Dolj
200
150
100
50
0

144,48
99,05
30
3,5
2016
nr. Incendii

24,25
11
2,8
2018

23
4,2
2017
suprafața afectată
(ha)

durata medie
(ore)

sursa date: Direcția Silvică Dolj

Incendiile au fost incendii de tip litieră, compoziția arboretului pe suprafețele afectate de incendiu incluzând
salcâm, cer, gârniță, plop, pin negru și măceș.
Emisiile estimate de consultant pe baza datelor prezentate în graficul de mai sus și a factorilor de emisie din
Ghidul EMEP EEA (cod NFR 11.B Incendii de pădure - păduri din zona temperată), înregistrează următoarele
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valori:

Emisii incendii de pădure
9
7,8

8

7,22

7

5,49

5,35

6

4,92

5
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4
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3
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2,44
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1,99

1

0,92
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0
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tone NOx/10

0,64
0,53
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tone CO/100

tone SOx
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sursa: calcule consultant

an

g)

2016

2017

2018

2016

2017

PM10

tone/an – 2,44

3,56

0,64

NOx

tone/an

– 18,82

27,45

4,61

PM2.5

tone/an – 1,99

2,91

0,53

SOx

tone/an

– 3,76

5,49

0,92

CO

tone/an – 534,87 780

130,95

NMVOC tone/an

– 49,52 72,24

2018

12,12

Informaţii privind contribuţia datorată transportului şi dispersiei poluanţilor emiși în atmosferă ale
căror surse se găsesc în alte zone şi aglomerări sau, după caz, alte regiuni
Datorită caracteristicilor topoclimatice, se estimează că nu va exista un transfer sensibil dinspre zonele
învecinate județului Dolj.

h)

Analiza datelor meteo privind viteza vântului, precum şi cele referitoare la calmul atmosferic şi
condiţiile de ceață, pentru analiza transportului/importului de poluanţi din zonele şi aglomerările
învecinate, respectiv pentru stabilirea favorizării acumulării noxelor poluanţilor la suprafaţa solului,
care ar putea conduce la concentrații ridicate de poluanţi ale acestora
Datorită situării în partea sud-vestică a țării, adică în vestul marii depresiuni din interiorul arcului carpato –
balcanic, teritoriul larg deschis al județului Dolj se află preponderent în calea maselor de aer maritim
mediteranean și umed oceanic, fiind influențat și de masele estice de aer cald și uscat, puternic continentalizat.
Tot urmare a circulației generale a aerului, se observă și o cantitate redusă de precipitații în sectorul de câmpie
situat la vest de Olt, (în medie, cu 100 – 150 mm) comparativ cu câmpia dintre Olt și Argeș.
Având în vedere accentuarea unor fenomene climatice în ultimii ani, analiza s-a făcut pentru date din anul
2018.
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Figura nr. 53. Grafic caracterizare vânturi , roza vânturilor

Prelucrare consultant

Din 8760 de înregistrări orare în cursul unui an, doar 6,14% au fost înregistrate ca ore de calm atmosferic cu
vânturi de viteze sub 0,5 m/s, viteza medie a vântului fiind de 2,7 m/s din direcția Est-Nord Est și Est.
S-au înregistrat cca 24 de ore cu vânturi foarte puternice (8,80 – 11,00 m/s) din direcția Vest și Vest-Sud Vest,
ceea ce explică fenomenele de dispersie locală din zona haldelor Ișalnița și Șimnic, dar și impactul destul de
redus asupra nivelului de fond regional al zonelor aride din sudul județului.
Vânturile cu viteze între 3,60 – 8,80 m/s bat preponderent din direcția Est, Est-Nord Est și Vest.
Ca privire de ansamblu, direcția dominantă a vânturilor este Est (18,21%), urmată de Est-Nord Est (11,99%)
și Nord Est (10,07%).

Figura nr. 54. Grafic caracterizare precipitații , roza precipitațiilor

Prelucrare consultant

Intensitatea medie a precipitațiilor a fost de 0,47 mm/h, precipitațiile puternice (> 11,00 mm/h) având o
frecvență de 1,26% cu proveniență din V, SE, VNV, ENE și SSE, precipitațiile slabe având o frecvență de
12,91% cu proveniență din E, ENE, NE.
Asocierea caracteristicilor vânturilor cu nivelul scăzut de precipitații (77,69% înregistrări lipsă precipitații), în
special al precipitațiilor calme (0%), rămâne un factor de potențare a eroziunii de suprafață, respectiv de
întreținere a unor surse, dar și a transportului de poluanți și reducere a NOx și SO2.
i)

Cazul particular al ozonului
care nu este un poluant principal, ci unul secundar - se iau în considerare informaţiile legate de
sursele de emisie ale substanțelor precursoare ale acestuia şi condiţiile meteorologice la
macroscară
Zonele sudice ale Europei sunt caracterizate de un nivel mai ridicat al O 3, formarea acestuia fiind generată de
lumina naturală. Concentrația O3 crește de asemenea și cu creșterea altitudinii, astfel că niveluri mai ridicate
se înregistrează la stațiile situate la altitudini mai mari.
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În apropierea solului și a surselor de oxizi de azot are loc consumarea ozonului prin depunere pe sol sau prin
titrare în reacția cu NO și formare a NO2. Rezultă un comportament diferit de al altor poluanți, ozonul
înregistrând valori mai ridicate în zonele rurale și valori mai reduse în zonele urbane, și chiar mai scăzute în
zonele cu trafic.
Valorile cele mai ridicate pentru ozon se înregistrează în zilele caracterizate de radiație solară ridicată și
temperaturi mari.
Un rol major în formarea ozonului îl au emisiile precursorilor gazoși, în special pe direcția vântului în zone
puternic urbanizate sau industrializate (EEA Report No. 13/2017).
Variația în distribuția de ozon este influențată de sursele de emisie a precursorilor și de condițiile de climă,
variațiile anuale fiind induse de variațiile meteorologice – concentrații mari evidențiate în perioade uscate, cu
temperaturi foarte mari și presiune ridicată.
Condițiile meteorologice la macroscară, la nivelul județului Dolj sunt prezentate în cadrul Secțiunii A, litera e,
privind condițiile de climă. Nu am identificat surse punctuale de poluare care să conducă la formarea O3 peste
valorile țintă, astfel încât nu există subiecți pentru analiza de microclimat (condiții meteorologice la microscară).
Nivelul pentru ozon se măsoară la stațiile DJ3, DJ4 și DJ5, în figura nr. 55 fiind prezentate înregistrările de la
stația DJ5 inclusă în reţeaua europeană specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte staţii din ţară.
2016

2018

2017

2019

Figura nr. 55. Maximum zilnic al mediei mobile O3

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Tabel nr. 31. Valori maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore concentrați O3 anii 2016 -2019
O3

Concentrații
măsurate

Valoare țintă
120

Concentrații
măsurate

Concentrații
măsurate

Concentrații
măsurate

2017

2018

2019

2016

µg/m3

120,73

µg/m3

127,68

µg/m3

121,12

µg/m3

109,63

În anii 2016 și 2017 au fost înregistrate câte două depășiri ale valorii țintă, în anul 2018 a fost înregistrată o
singură depășire, iar în anul 2019 nu au fost înregistrată nicio depășire.
Evoluţia valorilor maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore pe intervalul 2016 -2019 pentru O3, preluate din
rapoartele de pe www.calitateaer.ro stația DJ5, este prezentată în figura nr. 56.
Concentrație µg/m3
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Figura nr. 56. Evoluția concentrațiilor O3- maxim zilnic al mediilor pe 8 ore pe anii 2016 - 2019
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După cum s-a precizat anterior, o contribuție importantă la tendința nivelului de ozon o au sursele de precursori
ai ozonului, în județul Dolj fiind identificate 8 instalații mari care desfășoară activități în următoarele sectoare
economice:
1. cod E – PRTR 7.(a).i. - Instalație pentru creșterea intensiva a păsărilor, cu peste 40.000 de locuri pentru
păsări – 3 instalații
2. cod E – PRTR 7.(a).ii - Instalaţii pentru creșterea intensivă a porcilor, cu peste 2.000 de locuri pentru
producţia de porci (cu o greutate ce depășește 30 de kg) – 1 instalație
3. cod E – PRTR 5. (f) - Staţii de epurare a apelor uzate urbane, cu o capacitate de 100.000 locuitori echivalenți
– 1 instalație
4. cod E – PRTR 5.(d). Depozitele de deșeuri (cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte şi depozitele care au
fost închise) - 1 instalație
6. cod E – PRTR 1.(c). Centrale termice şi alte instalaţii de ardere, cu o putere termică nominală > 50 megawatt
(MW) – 2 instalații
7. cod E – PRTR 9.(a). Instalație pentru pretratare (operațiuni precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsire
a fibrelor textile – 1 operator
Nu au fost raportate în anul de referință în judeţul Dolj amplasamente care au depășit valorile de prag stabilite
prin Anexa II a Regulamentului EPRTR pentru emisii în aer de amoniac (NH 3) şi metan (CH4). Contribuţia
semnificativă la valorile totale judeţene de emisie pentru poluanţii enumerați mai sus este:
˗

CH4, în cantitate totală la nivelul judeţului Dolj de 13,387 kg/an exclusiv fermele.

Aportul cel mai important a fost de la activitatea de creștere a animalelor (fermă porcine și ferme păsări) de
15.475,2 kg/an CH4.
˗ NH3, în cantitate totală la nivelul judeţului Dolj de 281.350 kg/an. Aportul cel mai important a fost de
la activitatea de creștere a animalelor (ferme porcine și păsări).
Nu pot fi identificate localizarea și tipul de activitate în inventarul de emisii pentru instalațiile clasate pe primele
patru locuri ca surse de emisii de CH4 și NH3.
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C.
Scenariul luat în considerare în cadrul planului de menţinere a calităţii
aerului
a) Anul de referinţă: anul 2016
b) Anul cu care începe și anul pentru care este elaborată previziunea: intervalul 2020 – 2025
c) Repartizarea surselor de emisie
Pentru estimarea valorilor maxime ale nivelului de fond urban, a fost inclus în analiză și municipiul Craiova doar
pentru poluanții PM2.5, CO, SO2, benzen, metale grele (arseniu, cadmiu, nichel, plumb,. Această disjungere în
funcție de poluanți este necesară deoarece municipiul Craiova este încadrat în regim de gestionare I pentru
poluanții PM10, NO2 /NOx și este supus analizei în cadrul Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul
Craiova.
Pentru estimarea nivelului de fond rural, la modelare s-a evidențiat zona de extravilan adiacentă laturii de vest
a localității Coșoveni unde exista și instalație IED pentru creșterea păsărilor, o fermă vegetală mare și care este
traversată de calea rutieră cu trafic ridicat (DN6).
În orice alte zone ale județului Dolj, pentru anul de referință, nivelul indicatorilor de calitate a aerului înregistrează
valori inferioare celor estimate prezentate în continuare.
Nivelul particulelor influențat de fondul natural din zonele aride sudice (aport suplimentar de 7 µg/m3) nu se
încadrează la depășiri ale nivelului de particule, conform legislației comunitare.
Estimare particule în suspensie:
Tabel nr. 32. Nivelul PM10 – anul de referință
PM10
µg/m3
Fond regional

Urban +
suburban

Rural

Valoare
anuală

limită

23,40

˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:

8,95
9,95
4,50
12,11

-

˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial

0,24
1,77
10,09

-

˗ echip. mob. nerutiere

0,01

-

Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile nerutiere
Aport local
3,53
Total
39,04
*lucrări agricole în perimetrele ariilor vegetale

40

4,60
4,39
0,20
0,01
10,28*
38,28

Valoarea maximă a nivelului PM10 generată de aportul local a fost evidențiată în orașul Filiași pentru urban, iar
pentru rural – extravilanul Coșoveni, în perimetrele fermelor vegetale.
În cazul nivelului PM10 se remarcă principalele surse reprezentate de instalațiile mici de ardere pentru încălzire
rezidențială individuală în urban și de lucrările agricole în ferme vegetale în rural. Reglarea nivelului PM10 se
poate realiza prin măsuri de control și monitorizare a activităților agricole și implementarea de măsuri specifice
pe tipuri de activitate pentru rural.
În urban sunt necesare măsuri de reducere a consumului de combustibil prin programe de reabilitare termică și
utilizare de surse alternative pentru încălzire, dar și măsuri sociale pentru reducerea utilizării cărbunelui și
lemnului pentru încălzirea rezidențială, astfel încât să scadă aportul local de PM10 sub valorile actuale.
Se remarcă pentru valorile nivelului PM10 ponderea semnificativă a nivelului de fond regional.
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Tabel nr. 33. Nivelul PM2.5 – anul de referință
PM2.5
µg/m3
Fond regional:

Urban +
suburban

Rural

Valoare limită
anuală

17,79

˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție
Fond urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
˗ echip. mobile nerutiere
Contribuție Fond rural:

6,34
8,05
3,40

˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile nerutiere
Aport local
Total

8,58

-

0,25
1,77
6,55
0,01
-

1,01

-

0,80
0,20
0,01
0,09*
18,89

2,52
28,89

25

*lucrări agricole în perimetrele ariilor vegetale

Valoarea maximă a nivelului PM2.5 a fost evidențiată în municipiul Craiova. Valorile cele mai ridicate ale fondului
urban PM2.5 sunt generate de creșterea consumului de combustibil în perioadele cu temperaturi scăzute. Deși
gradul de utilizare a gazelor pentru consum casnic este ridicat, consumul mare și densitatea de locuire, asociate
cu activități de servicii și producție, conduc la un nivel mai mare de PM2.5. Pentru rural, valorile maxime sunt
evidențiate în extravilanul comunei Coșoveni în perimetrele fermelor vegetale.
De asemenea, trebuie remarcat nivelul ridicat al fondului regional.
Măsurile cu impact general de reducere a nivelului PM2,5 sunt aceleași ca în cazul PM10.
Estimare oxizi de azot:
Având în vedere analiza pentru județul Dolj, exceptând pentru urban municipiul Craiova pentru oxizi de azot, se
analizează a doua valoare maximă a nivelului NO2 care a fost evidențiată în localitatea Filiași, nivel situat sensibil
sub valoarea limită:
Tabel nr. 34. Nivelul NO2 și NOx – anul de referință
NO2
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție
12,00
Fond urban:
˗ transport
0,20
˗ industrie
2,14
˗ rezidențial com.
9,65
˗ echip. mobile
0,01
nerutiere
Contribuție
Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip.mobile
nerutiere
Aport local
2,668
Total
29,258

Rural

Valoare limită
anuală

14,59
2,50
9,09
3,00
3,46
3,20
0,25
0,01
0,20
18,25

40

NOx
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție
12,266
Fond urban:
˗ transport
0,220
˗ industrie
2,270
˗ rezidențial com.
9,761
˗ echip. mobile
0,015
nerutiere
Contribuție Fond
rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile
nerutiere
Aport local
3,310
Total
40,366

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Rural

Nivel critic
anual

24,79
4,00
12,29
8,50
3,47
3,20
0,26
0,01
0,20
28,46
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Aportul local la valoarea maximă pentru NO2 în orașul Filiași este evidențiat în zona centralei Stației Filiași.
Nivelul de fond regional aduce o contribuția semnificativă de NO2 și NOx atât în zone urbane, cât și în cele rurale.
Intervențiile propuse pentru aglomerarea Craiova în cadrul Planului integrat de calitate a aerului vor regla într-o
bună măsura nivelul de fond regional, dar rămân necesare și deosebit de importante măsurile de înlocuire a
combustibililor biomasă și cărbune utilizați pentru încălzire în tot județul, distribuția largă în teritoriu fiind un factor
de menținere a nivelului ridicat de NOx fond regional.
Estimare monoxid de carbon:
Tabel nr. 35. Nivelul CO – anul de referință
CO
mg/m3

Urban +
suburban

Fond regional:
˗
natural
˗
intern surse antropice
˗
transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗
transport
˗
industrie
˗
rezidențial com.
˗
echip. mobile
nerutiere
Contribuție Fond rural:
˗
agricultură
˗
transport
˗
echip. mobile nerutiere
Aport local
Total

Rural

Valoare limită
maximul zilnic al mediei
mobile 8 h

0,727
0,140
0,537
0,050
3,83
0,30
1,49
1,74

-

0,30
-

10

0,26
0,04
0,02
0,20
0
0,987

2,623
7,180

Valoarea maximă pentru indicatorul CO este generată de încălzirea cu instalații individuale în perioadele reci
ale anului, când are loc creșterea consumului de combustibil. Situația este reprezentativă pentru Craiova și
localitățile unde densitatea populației (respectiv a gospodăriilor) reprezintă un factor de concentrare a acestor
surse. In 13 localități există posibilitatea racordării la rețeaua de gaze naturale, în plus în Craiova exista
posibilitatea racordării la sistemul de termoficare. Contribuția celorlalte surse, industria fiind cea mai importantă,
determină un nivel al CO în marja valorilor estimate pentru fond urban.
Pentru rural nu se evidențiază nici o sursă cu relevanță deosebită.
Estimare dioxid de sulf:
Pentru dioxidul de sulf se evaluează concentrații de fond rural foarte scăzute. Fondul urban are de asemenea
valori scăzute, dar cu zone în care aportul local este ridicat în perioadele foarte reci, generat de instalațiile mici
de ardere cu funcționare pe biomasă, în unele localități pe cărbune.
Tabel nr. 36. Nivelul SO2 – anul de referință
SO2
µg/m3
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
˗ echip. mobile nerutiere
Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ echip. mobile nerutiere
˗ servicii (depozite țiței)
Aport local
Total
*servicii (depozite țiței)

Urban +
suburban

Rural

Valoare limită
la 24 h

9,85
1,40
6,45
2,00
22,61
8,00
14,41
0,20
84,19
116,65

0,43
0,03
0,30
0,10
0,27*
10,55
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Valoarea maximă a nivelului SO2 este generată în urban de aportul local al instalațiilor individuale de încălzire,
fiind evidențiată în localitatea Ișalnița în perioada rece, în zone unde pentru încălzire sunt utilizați și combustibili
solizi - cărbuni și leme.
În rural, valoarea maximă a nivelului SO2 , foarte scăzută, este dată de contribuția locală a parcurilor de țiței, în
zona Brădești.
Estimare benzen:
Tabel nr. 37. Nivelul C6H6 – anul de referință
C6H6
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
0,922
˗ transport
0,009
˗ industrie
0,085
˗ rezidențial comercial
0,428
Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile nerutiere
Aport local
0,400
Total
3,960

Valoare limită
anuală

Rural
3,038
0,25
2,788
0,00
0,013
0,00
0,009
0,001
0,003*
3,051

5,00

*servicii (depozitare țiței)

Cu excepția municipiul Craiova unde s-a evidențiat valoarea maximă a nivelului de benzen, atât în urban, cât
și în rural valorile maxime estimate se mențin apropiate de nivelul fondului urban/rural de cca. 3,00 µg/m3.
Pentru estimarea nivelului de benzen în zone rurale a fost aleasă zona adiacentă comunei Brădești în care se
desfășoară activități care pot genera emisii mai ridicate de NMVOC.
Valoarea fondului regional are un aport de cca. 77%.
Estimare metale grele
Tabel nr. 38. Nivelurile As, Cd, Ni – anul de referință
As/Cd/Ni
ng/m3
Fond regional:
˗ natural și antropic
˗ transfrontier
Contribuție Fond
urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
Contribuție Fond
rural:
˗ transport
˗ servicii depozitări
Aport local
Total:

Urban +
suburban

Valoare țintă
anuală

Rural
<1,00/<1,00/< 5,00
<1 /<1 /< 5
- / - /-

0,0011/ 0,0008 /0,0598
0,0005 / 0,0004 /0,0046
0,00005/ 0,000009/0,0472
0,0006/ 0,0004 / 0,0080
0,0003/0,000012/0,0011
<1,001/<1,001/ < 5,059

-

6/ 5/ 20

0,0025 /0,0004 / 0,0020
0,0005/0,0004 / 0,0020
0,0002 /0,000000003/ 0,00006
/ - /
<1,001/<1,001 /< 5,002
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Tabel nr. 39. Nivelul Pb – anul de referință
Pb
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural și antropic
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
Contribuție Fond
rural:
˗ transport
˗ servicii depozitări
Aport local
Total

Valoare limită
anuală

Rural
<0,02
<0,02
0,0000005
0,000000013
0,00000008
0,0000005
-

0,5
0,000002

0,00000045
<0,0201

0,000000019
0,000000000012
<0,0201

Valorile evaluate pe baza emisiilor sunt foarte scăzute, fără aport suplimentar sensibil la valorile fondului
regional.
d) Descrierea privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spaţială relevantă în anul de referinţă
La nivelul unității teritorial - administrative a județului Dolj, emisiile totale pe categorii de surse sunt prezentate
în tabelul nr. 40, fiind valori cumulate din inventarele APM Dolj. Pentru sursele mobile au fost luate în considerare
emisiile din trafic prelucrate prin programul Copert și emisiile din traficul feroviar, furnizate de APM Dolj.
Echipamentele mobile nerutiere au fost contabilizate în cadrul emisiilor de suprafață.
Tabel nr.40. Emisii pe categorii de surse – total județ Dolj 2016
calcule consultant
PM10

PM2,5

tone/an

tone/an

394,31

163,14

7.682,77

7.594,24

102,76

87,52

8.179,84

7.844,90

SOX*
SO2*
tone/an tone/an tone/an
1.885,54
3.522,22 3.707,60
1.885,30
112,31
4.373,58 6.250,97
95,46
NO2*

NOx

NE

2.017,99

7.895,80 11.976,56

CO
tone/an
343,06
43.003,69

NE

3.551,61

1.997,85
1.980,76

46.898,36

NMVOC
benzen*
tone/an
341,87
72,60*
9.621,51
1.064,49*
635,07
31,26
10.598,45
1.168,35

As

Cd

Ni

Pb

tone/an

tone/an

tone/an

tone/an

0,50263

0,06539 0,34104

0,55276

staționare

0,00282

0,13204 0,02324

0,31176

de suprafață**

NE

0,00124 0,00389

0,05024

transport

0,50545

0,19867 0,36817

0,91476

total

99,44%

32,91%

92,63%

60,43% staționare

0,56%

66,46%

6,31%

0,63%

1,06%

Tip surse

Pondere aport emisii tipuri de surse
4,82%

2,08%

44,61%

30,96%

93,92%

96,80%

55,39%

52,19%

1,26%

1,12%

NE

16,85%

94,38%
95,18%
5,62%
4,82%
NE

0,73%
91,70%
7,57%

3,23%
6,21%
90,78%
91,11%
5,99%
2,68%

NE

34,08% de suprafață
5,49% transport

*calcul consultant pe baza datelor din inventare de emisii

sursa: inventare emisii și COPERT, DCECA-APM Dolj
**estimări consultant pe baza calculelor emisiilor pentru instalațiile individuale de încălzire și a datelor din inventarele de emisii 2016

Având în vedere că municipiul Craiova este încadrat în regimul de gestionare I pentru poluanții PM10, NO 2 și
NOx, prezentăm în tabelul nr. 41 aportul municipiului Craiova la emisiile prezentate în Tabelul nr. 40 pentru
acești poluanți.
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Tabel nr.41. Emisii pe categorii de surse anul 2016 municipiul Craiova- poluanți de încadrare
în regim I gestionare -calcule consultant
tip
surse
PM10
NO2
NOx

surse municipiul Craiova
staționare de suprafața transport
tone/an
tone/an
tone/an

total
tone/an

pondere emisii tipuri surse municipiul Craiova

total județ
tone/an

din total mun. Craiova

din total județ

234,69

4.413,87

57,31

4.705,87

8.179,84

4,99%

93,79%

1,22%

2,87%

53,96%

0,70%

1.585,30
1.669,19

1.227,14
1.753,06

NE
1.097,22

2.812,44
4.519,47

7.895,80
11.976,56

56,37%
36,93%

43,63%
38,79%

NE
24,28%

20,08%
13,94%

15,54%
14,64%

NE
9,16%

Un aport semnificativ la aceste emisii îl au sursele reprezentate de instalațiile aflate sub incidența legii 278/2013,
dar și instalații cu capacitați sub pragurile stabilite de această lege, însă foarte apropiate de aceste praguri.
Exceptând aglomerarea instalațiilor din municipiul Craiova, și concentrarea instalațiilor IED în localitățile din
apropiere, se remarcă o distribuție relativ echilibrată a instalațiilor non-IED în restul teritoriului, ceea ce determină
nivelul scăzut al nivelului de fond urban și fond rural pe teritoriul județului.
Este de remarcat că la nivelul anului de referință în teritoriul județului Dolj funcționau, aproximativ, aceleași
instalații active și în prezent, după cum se poate observa în tabelele următoare. Unele dintre aceste instalații
înregistrau însă valori mai mici ale producției.
Tabel nr. 42. Instalații IED (IPPC)- surse staționare an referință 2016
Nr.
crt.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

X:401185
Y:317320

2.

6.7. Tratarea suprafețelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi
organici, în special pentru apretare,
imprimare, acoperire, degresare,
X: 407991.91
impermeabilizare, glazurare, vopsire,
Y: 311539.2
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de
consum de solvent organic mai mare de 150
kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe
an

3.

4.

X: 407975

Amplasament Poluant

6.4.b Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia
ambalării exclusive, a următoarelor materii (parte non-IED a instalației IED 6.4.b)
prime, care au fost, în prealabil, prelucrate
sau nu, în vederea fabricării de produse
03 01 03b industrie - instalații de
alimentare sau a hranei pentru animale, din: ardere < 20MW (cazane)
(ii) numai materii prime de origine vegetală, 1.A.2.e Instalații de ardere
Craiova
cu o capacitate de producţie de peste 300 de staționare în industrii de producție
tone de produse finite pe zi sau de 600 de
și construcții : procesarea
tone pe zi în cazul în care instalaţia
alimentelor, băuturi și tutun
funcționează pentru o perioadă de timp de
cel mult 90 de zile consecutive pe an

1.

X: 405772
Y: 316580

Coduri
S.N.A.P./
N.F.R.

06 01 08 alte utilizări industriale ale
vopselelor
2.D.3.d Aplicarea straturilor de
protecție

Craiova

01 01 01 Sistem public energetic 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o instalații de ardere > 300 MW
putere termică nominală totală egală sau mai (cazane)
Craiova
mare de 50 MW
1.A.1.a Producția de energie
electrică și termică pentru populație

06 04 09 degresarea vehiculelor
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Craiova

PM10
PM2.5
NO2
CO
SOx
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NOx
CO
SOx
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NOx
CO
SO2*
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni

Cantitate
emisii
(t/an)
0,030
0,030
2,703
0,020
0,020
0,135
0,000008111
0,000000017
0,000000101
0,000000034
0,00197
0,00197
0,31972
0,10511
0,00613
0,00158
0,000000526
0,000000001
0,000000007
0,000000002
0,047
48,085
1.655,800
130,550
961,180
21,307
0,214
0,0270
0,2249
0,1454

PM10*
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0,0594

Y: 311233

5.

6.

7.

2.6/6.7 Tratarea de suprafaţă a metalelor
sau a materialelor plastice prin procese
electrolitice sau chimice în care volumul
cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 /
Tratarea suprafețelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi
organici, în special pentru apretare,
imprimare, acoperire, degresare,
impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de
consum de solvent organic mai mare de 150
kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe
an

2.D.3.i Alte utilizări ale solvenților

PM2.5*

0,0594

06 01 01 producția de automobile
2.D.3.d Aplicarea straturilor de
protecție

NOx*

5,6403

CO*

2,2104

SO2*

0,0511

NMVOC

131,9700

As*

0,000007622

Cd*

0,000000069

Pb*

0,000000838

Ni*

0,000000991

PM10
0,1596
PM2.5
64,9180
NOx
2.041,4000
01 01 01 sistem public energetic CO
195,4200
1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o instalații de ardere > 300 MW
SO2
927,4500
X: 397956
putere termică nominală totală egală sau
(cazane)
Ișalnița
Y: 321594
NMVOC
29,5450
mai mare de 50 MW
1.A.1.a Producția de energie
As
0,2881
electrică și termică pentru populație
Cd
0,0363
Pb
0,3022
Ni
0,1954
PM10
0,0171
09 02 07 incinerare deșeuri spitalicești
PM2.5
0,0098
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice
NOx
0,0192
09 02 01 incinerare deșeuri domestice
CO
0,7979
X: 398076
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor sau municipale
SO2
0,0117
Y: 320914
periculoase, cu o capacitate de peste 10
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale Ișalnița
NMVOC
0,3724
tone pe zi
09 02 02 incinerare deșeuri industriale
As
0,0000532
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
Cd
0,0015958
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri
Pb
0,0191500
industriale
Ni
0,0001596
PM10*
0,2892
09 02 07 Incinerare deșeuri
PM2.5*
0,1653
spitalicești
NOx*
0,3243
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice
CO*
0,2754
X: 381539.6 5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor 09 02 01 Incinerare deșeuri domestice
SO2*
0,2015
Y:324026.2
periculoase, cu o capacitate de peste 10
sau municipale
Șopot
NMVOC
0,8109
tone pe zi
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale
As*
0,0000194
09 02 02 Incinerare deșeuri industriale
Cd*
0,0005470
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
Pb*
0,0065731
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri industriale
Ni*
0,0000667
Notă ” – ” are semnificația absenței datelor în raportări sau în documentele de autorizare, sau sunt nesemnificative pentru tipul de activitate, nu
absența emisiilor
Sursa: inventar emisii 2016 CECA-APM Dolj; *calcule consultant

Tabel nr. 43. Instalații IED (IPPC)- surse de suprafață an referință 2016
Nr.
crt.

1.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

X:370519.543
Y:282009.767

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

6.6.b Instalații pentru creșterea intensivă a
porcilor(> 2000 locuri)

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

10 09 03 îngrășarea porcilor
3.B.3 Managementul dejecţiilor
animaliere/suine
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Amplasament Poluant

Cantitate emisii
(t/an)

PM10*
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As

0,5569
-

Băilești

Pagina 77 din 100

Nr.
crt.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

Amplasament Poluant

Cantitate emisii
(t/an)

Cd
Pb
Ni
PM10*
PM2.5*
NO2*
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NO2*
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb

4,426
4,4256
0,4917
7,205
7,2046
0,8005
5,600
-

2.

X: 412552
Y: 311834

6.6.a Instalații pentru creșterea intensivă a
păsărilor(>40mii locuri)

10 09 08 pui de carne
3.B.4.g.ii, Managementul dejecţiilor
animaliere /pui

Cârcea

3.

X: 414175
Y: 306472

6.6.a Instalații pentru creșterea intensivă a
păsărilor(>40mii locuri)

10 09 08 pui de carne
3.B.4.g.ii, Managementul dejecţiilor
animaliere /pui

Coșoveni

X: 401185
Y: 317320

6.4.b Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia
ambalării exclusive, a următoarelor materii
prime, care au fost, în prealabil, prelucrate
sau nu, în vederea fabricării de produse
04 06 07 altele (Industrie alimentară
alimentare sau a hranei pentru animale,
și băuturi) - Bere
din: (ii) numai materii prime de origine
2.H.2 Industrie alimentară și băuturi
vegetală, cu o capacitate de producţie de
peste 300 de tone de produse finite pe zi
sau de 600 de tone pe zi în cazul în care
instalaţia funcționează pentru o perioadă de
cel mult 90 de zile consecutive pe an

4.

Craiova

Ni

09 02 07 incinerare deșeuri spitalicești
5.C.1.b.iii Incinerare deșeuri clinice
X: 398076
Y: 320914

5.

09 02 01 incinerare deșeuri domestice
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor
sau municipale
periculoase, cu o capacitate de peste 10
5.C.1.a Incinerare deșeuri municipale
tone pe zi
09 02 02 incinerare deșeuri industriale
(exceptând arderea emisiilor de gaze)
5.C.1.b.i Incinerare deșeuri industriale

Ișalnița

PM10
PM2.5
NO2
CO
SO2
NMVOC
As
Cd
Pb
Ni
PM10*
PM2.5*
NO2

6.

1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o
X: 395775.006
n.a./n.a.
putere termică nominală totală egală sau
Y: 320502.08
depozit zgură și cenușă
mai mare de 50 MW
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Ișalnița

0,002
0,0013
0,0023
0,0134
0,0004
0,8801
0,0000173
0,0000363
0,0009015
0,0000175
8,199
0,0676

CO
SO2

-

NMVOC
As

-

Cd
Pb

-

Ni

-
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Nr.
crt.

Localizarea
instalației
Coordonate
X;Y

Activitatea principală conf Anexa I la
Legea 278/2013

Coduri
S.N.A.P./ N.F.R.

Amplasament Poluant

Cantitate emisii
(t/an)

PM10*
6,179
PM2.5*
0,0509
NO2
CO
1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu n.a./n.a.
SO2
X:405486.7468
7.
o putere termică nominală totală egală
depozit zgură și cenușă
Y:321468.0578
Șimnic
NMVOC
sau mai mare de 50 MW
As
Cd
Pb
Ni
PM10
0,252
PM2.5
0,0379
NO
2
09 04 01 eliminarea controlată a
5.4. Depozitele de deşeuri care primesc
CO
deșeurilor pe sol (depozite de
peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o
SO
X: 399922.79
deșeuri)
2
8.
capacitate totală de peste 25.000 de tone,
Mofleni
Y:313339.725
5.A.Tratarea biologică a deșeurilor NMVOC
1,165
cu excepţia depozitelor pentru deşeuri
eliminarea deșeurilor pe sol (depozite
As
inerte
de deșeuri)
Cd
Pb
Ni
Notă ” – ” are semnificația absenței datelor în raportări sau în documentele de autorizare, sau sunt nesemnificative pentru tipul de activitate, nu
absența emisiilor
Sursa: inventar emisii 2016 CECA-APM Dolj; *calcule consultant

e)
Niveluri ale concentraţiilor raportate la valorile-limită şi/sau la valorile-ţintă în anul de
referinţă
Raportările prezentate în continuare nu se referă la nivelul PM10, NO2 și NOx în municipiul Craiova, acestea
fiind analizate în cadrul Planului integrat de calitate a aerului în municipiul Craiova.
-

pentru nivelul PM10, în urban au fost evidențiate prin modelare 10 depășiri ale valorii limită zilnice pentru
protecția sănătății umane de 50 µg/m3 ( a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic), 6
depășiri ale PSE (35 μg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) și 15 depășiri ale
PIE (25 μg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic).
Valoarea anuală medie în județ este de cca. 35 μg/m3 în urban și cca. 28 μg/m3 în rural, aportul local,
conform modelărilor, ridicând nivelul PM10 la valoarea maximă de 39,04 μg/m3 zone urbane și de 38,28
μg/m3 zone rurale. Nu se depășește valoarea limită anuală de 40 μg/m3 în județ, dar se depășește pragul
superior de evaluare (28 μg/m3).
În cazul măsurărilor, nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător
în ceea ce priveşte captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an, conform Legii 104/2011, anexa
nr.4;

-

pentru nivelul anual PM2,5 (fond urban estimat prin modelare) se evidențiază valoarea maximă în municipiul
Craiova, situată peste valoarea limită anuală de 25 μg/m3, aportul local ridicând valoarea la 28,89 μg/m3.
Cu excepția municipiului Craiova, zonele de urban înregistrează valori maxime sub valoarea limită de 25
μg/m3.
Fondul rural, atinge în medie valori de 18 μg/m3, cu un aport local din perimetrele fermelor vegetale de cca.
0,1μg/m3 ajungând la valori maxime de cca.19 μg/m3 , deci fără depășiri ale valorii limită anuale de 25 μg/m3.
În cazul măsurărilor, nu a fost atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului în ceea
ce priveşte captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an conform Legii 104/2011, anexa nr.4.
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- pentru nivelul NO2 a fost evaluată în județ o concentrație medie anuală de cca. 26 µg/m3 fond urban, dar
vârfurile de concentrație generate de aportul local ajung la valoarea maximă de cca. 29,3 µg/m3, sub
valorarea limită anuală pentru protecția sănătății umane de 40 µg/m3 și valoarea PSE (32 µg/m3), dar peste
valoarea PIE (26 µg/m3). Valoarea maximă evidențiată în rural este de 18,25 µg/m3.
Valoarea maximă orară de 133,37 μg/m3 s-a evidențiat o singură dată (30.09.2016 ora 19) și este sub
valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 200 μg/m3 și valoare PSE (140 μg/m3, a nu se
depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic), dar peste valoarea PIE (100 μg/m3, a nu se depăşi mai
mult de 18 ori într-un an calendaristic).
˗

pentru indicatorul NOx modelarea pentru rural a evidențiat o valoare maximă a nivelului anual de cca. 28,50
µg/m3, valoare sub cea a nivelului critic pentru protecția vegetației 30 µg/m3 dar peste valoarea PSE.
În cazul zonelor urbane, nivelul NOx atinge valori maxime de cca. 40,4 µg/m3. Aportul fondului regional NOx
este de 24,79 µg/m3 , cu o contribuție de cca. 61% la valoarea maximă.
- pentru indicatorul CO a fost măsurată valoarea maximă anuală a mediei mobile de 3,56 mg/m3, fiind atins
obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura
minimă de date pe perioada de mediere de 1 an prevăzută de Legea 104/2011, anexa nr.4.
Modelarea a pus în evidență o valoare maximă a mediei mobile la 8 ore de 7,18 mg/m3 (09.12.2016)
generată de aportul local, valoare sub valoarea limită de 10 mg/m3, dar peste valoarea PSE (7 mg/m3), toate
celelalte valori rezultate fiind sub 5 mg/m3.

-

pentru indicatorul SO2 nu au fost evidențiate prin modelare depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecția
sănătății umane de 125 µg/m3, valoarea maximă evaluată fiind de 116,65 µg/m3.
Din estimare a rezultat depășirea de 7 ori a PSE (75 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an
calendaristic) și 4 depășiri ale PIE (50 μg/m3, a nu se depăşi mai mult de 3 de ori într-un an calendaristic).
Nu sunt estimate depășiri ale pragului de alertă de 500 μg/m3- măsurat timp de 3 ore consecutive.
De remarcat că în rural s-a estimat prin modelare o valoare maximă de 10,55 µg/m3, concentrație situată
sub nivelul critic pentru protecția vegetației de 20 µg/m3.
În cazul măsurărilor, a fost atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului în ceea ce
priveşte captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an conform Legii 104/2011, anexa nr.4.
- pentru indicatorul C6H6 (benzen) nu s-a depășit valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (5
μg/m3), valoarea maximă anuală estimată prin modelare ridicându-se cu aportul local la 3,96 μg/m3 în urban
și la 3,05 μg/m3 în rural.
În cazul măsurărilor, nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător
în ceea ce priveşte captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an conform Legii 104/2011, anexa
nr.4.
- pentru indicatorii metale grele, valorile maxime estimate prin modelare pentru urban și rural nu depășesc
valorile țintă pentru As, Cd, Ni, respectiv valoarea limită pentru Pb. Aportul local și valorile pentru fondul
urban/rural sunt foarte scăzute, cu valori estimate de ordinul de mărime 10-3 10-8 .
În cazul măsurărilor, nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător
în ceea ce priveşte captura minimă de date pe perioada de mediere de 1 an conform Legii 104/2011, anexa
nr.4.
- pentru ozon, O3, valorile măsurate nu au depășit valorile pragulului de informare de 180 μg/m3 şi al celui de
alertă de 240 μg/m3 (media pe 1h); nu au fost înregistrate depǎşiri ale valorii țintă de 120 μg/m3- media pe
8 ore, valoarea maximă fiind de 83,84 μg/m3, datorată radiației solare. S-a atins obiectivul de calitate a
datelor pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă de date pe perioada
de mediere de 1 an de 90% cât prevede Legea 104/2011, anexa nr.4.
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f)
Descrierea scenariului privind emisiile şi emisiile totale în unitatea spaţială relevantă în
anul de proiecţie
Pentru anul de proiecție au fost identificate modificări calitative și cantitative ale surselor de emisie pe teritoriul
U.A.T. județul Dolj prin analiza actelor de reglementare, sau estimări în funcție de tendințe socio-economice
(evoluția numărului persoanelor rezidente, evoluția activităților) raportat la anul de referință.
Inventarul emisiilor pentru anul 2018 având un deficit de date raportate semnificativ, datele privind emisiile au
fost completate cu rezultatele analizei menționate anterior.
Constatările pe care este fundamentată evaluarea cantității de emisii în anul de proiecție, sunt următoarele:
˗ Tendința de scădere a populației rezidente în județ și migrația către zona rurală;
˗ Tendința de dezvoltare a activităților de producție;
˗ Tendința de înnoire a parcului auto;
˗ Menținerea agriculturii ca activitate principală în zona rurală și dezvoltarea activităților în agricultură;
˗ Continuarea relativ lentă a proiectelor de infrastructură (înființare rețele gaze în localități, infrastructură
principală de transport (autostrăzi, drumuri expres, modernizare drumuri locale); în cazul rețelelor de
distribuție a gazelor, este previzibil ca pentru consumul rezidențial să se înregistreze un progres lent de
branșare din cauza costurilor individuale implicate și a dificultăților de extindere a rețelei.
˗ Menținerea utilizării cu preponderență a combustibilului solid pentru încălzirea individuală a locuințelor.
Pentru elaborarea Scenariului se iau în considerare modificările aplicate surselor, precizate anterior (prezentate
mai jos pe tipuri de surse), la care se aplică o creștere generală pentru emisiile din sursele staționare de 1%
comparativ cu anvergura surselor existente în anul de referință și reduceri cauzate de închiderea unor activități
sau retehnologizarea unor instalații.
Pentru emisii de la sursele de suprafață instalații mici de ardere pentru încălzire rezidențială - comercial, se va
considera o reducere de 5% având în vedere începerea lucrărilor de extindere a magistralelor de gaze, scăderea
constantă a populației, dar cu marjă mică și dependența emisiilor de variația anuală a duratei perioadelor reci și
a valorilor de temperatură.
Pentru sursele mobile s-a luat în considerare rata medie de evoluție a traficului pentru perioada 2020 – 2025,
acceptată ca variantă probabilă în studiul IPJ Dolj Serviciul Rutier și menținerea actualelor condiții pentru traficul
feroviar.
Surse staționare
˗
Cod NFR
1.A.1.a

1.A.2.c
2.D.3.i
2.D.3.d
5.C.1.b.iii
5.C.1.b.i
5.C.1.a

Instalații IED
Activitate
1.1 domeniul energetic – instalații de ardere cu putere termică nominală >50 MW – nu sunt
așteptate modificări în capacitățile de producție, dar au fost implementate proiecte
de reducere SOx
– (CHP) capacitate nouă de producție 65 MW, combustibil
biomasă
2.6/6.7 Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese
electrolitice sau / Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând
solvenţi organici– capacități noi de producție 120 tone/an și creșterea capacităților
existente cu cca. 30%
5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone
pe zi – închiderea unei capacități de producție de cca. 300 tone/an
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n.a.

4.1.b) Producția substanțelor organice cum sunt hidrocarburile cu conținut de oxigen
(producție etanol din celuloză) – capacitate nouă 50.000 tone/an - părți ale instalației
sunt surse de suprafață

˗
Cod NFR

Instalații non IED
Activitate

2.D.3.i

Instalații industriale care utilizează solvenți organici cu conținut de COV – capacități
existente la nivelul anului 2016 suplimentate cu cca. 2% prin extindere sau
dezvoltarea unor noi capacități dispersate în județ

2.D.3.d
2.H.2

Producția alimentelor, băuturilor – capacități noi 50 tone/an și alte creșteri de cca. 3%,
distribuite in județ

2.I

Prelucrare lemn (producție brichete din materiale vegetale) - capacități noi 1 tonă/oră

Surse de suprafață
˗
Cod NFR

Instalații IED
Activitate

3.B.4.g.ii

6.6.a Activități de creștere intensivă a păsărilor, instalații cu capacitate > 40.000 locuri –
creșterea de patru ori a capacităților existente în anul 2016, prin creșterea
capacității unei instalații existente și punerea în funcțiune a trei instalații noi

3.B.3

6.6.b Activități de creștere intensivă a porcilor, instalații cu capacitate > 2.000 / 750 locuri
– menținerea capacități existente la nivelul anului 2016

5.A.

5.4. Depozitele de deşeuri care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate
totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte – reducerea
cantităților depozitate cu cca. 60%

˗
Cod NFR

Instalații non IED
Activitate

2.A.5.a

exploatări de material de construcții altele decât cărbune – creștere de două ori a
capacități existente la nivelul anului 2016

3.B.3

activități de creștere intensivă a porcilor, instalații cu capacitate < 2.000 / 750 locuri –
dezvoltarea unor noi capacități în zonele rurale ale județului (la limita capacității
instalații IED)

3.B.4.g.ii

activități de creștere intensivă a păsărilor, instalații cu capacitate < 40.000 locuri
dezvoltarea unor noi capacități (la limita capacității instalații IED)

2.A.5.b

Activități de construire – proiecte imobiliare, edilitare, reabilitări, demolări, industriale,
transport

11.C

Reducerea suprafețelor de teren degradate prin lucrări de împăduriri, construire, sau
îmbunătățiri funciare

Trebuie precizat că datele privind investițiile preluate din acte de reglementare ale APM Dolj indică o distribuție
relativ dispersată în teritoriu a surselor.
In tabelul nr. 44 sunt prezentate estimările valorile emisiilor anuale de la sursele staționare și sursele de
suprafață în anul de proiecție, fără măsuri de reducere.
Pentru sursele mobile nerutiere, contabilizate la surse de suprafață, se estimează o înnoire a parcului de utilaje
proprietate privată de minimum 60%, având în vedere noile prevederi legislative UE și o creștere a numărului
de echipamente nerutiere de 30%
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Tabel nr. 44. Emisii ale surselor staționare și de suprafață în anul de proiecție, în absența măsurilor PMCA
estimări consultant
PM10

PM2.5

NO2

NOx

tone/an

tone/an

tone/an

tone/an

196,32

143,21

6.149,12

5.971,48

SOX
SO2
tone/an
3.221,99
3.060,89

5.766,35 6407,064
3.514,07

CO
tone/an
402,87

90,06
76,55

4.134,20

38.555,81

NMVOC
As
benzen
tone/an
tone/an
590,73
0,60469485
2,95

Cd

Ni

Pb

tone/an

tone/an

tone/an

0,07719

Tip sursă

0,41841

0,64734

staționare

6.037,03
0,002263992 0,1068552 0,0229398
266,97

0,30549

de suprafață

Surse mobile
Se estimează menținerea tipului și volumului existent în traficul feroviar
Se ia în considerare rata anuală medie a prognozei de evoluție a traficului mediu pentru perioada 2020 2025 în județul Dolj (Studiu CJ Dolj)
Având în vedere dezvoltările precizate mai sus, nivelul emisiilor în anul de proiecție pe tipuri de surse mobile va
înregistra valorile prezentate în tabelul nr. 45 în care sunt evaluate emisiile pentru anul de proiecție generate de
surse mobile în absența măsurilor PMCA.
˗
˗

Tabel nr. 45. Emisii surse mobile în anul de proiecție, în absența măsurilor PMCA
PM10
tone/an

PM2.5
tone/an

106,071

90,261

NO2
tone/an

NOx
tone/an

CO
tone/an

1.851,938

2.069,097 3.696,689

NMVOC
benzen
tone/an

As
tone/an

Cd
tone/an

Ni
tone/an

Pb
tone/an

Tip surse

NE

0,00129

0,00401

0,0504

mobile

659,438
32,518

calcule consultant

Structurând tendințele socio-economice sesizate și corelându-le cu evoluția surselor de emisii existente în 2016
și 2019 prezentate mai sus și aplicarea măsurilor PMCA, s-au estimat valorile emisiilor pentru anul de proiecție
Scenariul de bază, prezentate în tabelul nr.46.
În Scenariul de bază, fața de emisiile generate în absența măsurilor PMCA, se apreciază o reducere cumulată
a emisiilor de la încălzire rezidențială prin introducerea/extinderea rețelelor de gaze cu 1%, o reducere cumulată
a emisiilor surselor mobile cu 0,65% (implementare măsuri mobilitate urbană și fluentizarea traficului prin
modernizarea drumurilor rurale). Pentru particule în suspensie se aplică suplimentar și reducerea de emisii din
surse de suprafață specificate în planul de măsuri, măsuri pentru depozitele de zgură și cenușă
(necuantificat),40% celulele 1-4 depozit Mofleni prin închidere, 1% în construcții prin măsuri generale.
Tabel nr. 46. Valorile emisiilor pentru anul de proiecție Scenariul de bază
estimare consultant
PM10
tone/an

PM2,5
tone/an

NO2*
tone/an

NOx
tone/an

SO2/SOX
tone/an
21,99
4.484,94
20,89
72,98
4.037,99
75,05

196,32

143,21

4.036,447

5.981,13

5.838,38

3.432,943

94,80

79,13

1.770,10

1.960,60

6.060,72

9.239,49

10.483,53

6.272,25

NE
94,97
95,94

CO
tone/an
402,87
37.787,35
3.589,71
41.779,93

NMVOC
benzen
tone/an
590,73
2,95
5.917,48
260,56
610,19
30,39
6.869,54
292,66

As
tone/an
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Cd
tone/an

Ni
tone/an

Pb
tone/an

Tip surse

0,60469

0,07719

0,41841

0,6473

0,00221

0,104766

0,02249

0,2995

NE

0,00127

0,00387

0,0504

transport

0,60691

0,18322

0,44477

0,9972

total
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staționare
de suprafață

g) Niveluri ale concentraţiilor aşteptate în anul de proiecţie
Pe baza tendințelor de dezvoltare identificate pentru județ, corelat cu efectele implementării măsurilor
Scenariului de bază, sunt prognozate prin calcule, următoarele niveluri maxime pentru poluanții analizați:
Evaluare particule în suspensie
Tabel nr. 47. Niveluri PM10 – an proiecție scenariul de bază
PM10
µg/m3
Fond regional

Urban +
suburban

Rural

Valoare limită
anuală

20,12

˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial

7,37
8,39
4,36

˗ echip. mob. nerutiere

8,54
0,19
1,97
6,37

-

0,01

-

Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile nerutiere
Aport local
3,53
Total
32,19
*lucrări agricole în perimetrele ariilor vegetale

40

3,20
3,00
0,19
0,01
9,00*
32,32

Principalele surse de emisie rămân instalațiile mici de ardere de tip rezidențial - comercial în urban și emisiile
din activitățile agricole în rural.
Creșterea emisiilor dirijate, având o distribuție echilibrată teritorială, nu se reflectă în creșteri ale nivelului PM10.
În estimarea reducerii fondului regional s-a luat în considerare și derularea de programe naționale pentru
combaterea deșertificării în zonele aride pe baza studiilor ICPA existente și realizarea unor zone plantate de
protecție împotriva dispersiei particulelor în perioade cu fenomene meteorologice intense.
Tabel nr. 48. Nivelul PM2.5 – an proiecție scenariul de bază
PM2.5
µg/m3
Fond regional:

Urban +
suburban

Rural

Valoare limită
anuală

15,59

˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție
Fond urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
˗ echip. mobile nerutiere
Contribuție Fond rural:

5,79
7,39
2,41

˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile nerutiere
Aport local
Total

4,11

-

0,10
1,96
2,04
0,01
-

0,91

-

0,80
0,10
0,01
0,09
16,59

0,09
19,79

20

Se estimează nivelul PM2.5 pentru anul de proiecție la un nivel sub valoarea limită de 20 µg/m3 pentru sănătatea
populației, stabilită pentru perioada începând cu 1 ianuarie 2020.
Trebuie remarcat însă, că este o marjă foarte mică de menținere sub valoarea limită în urban, astfel încât
subliniem încă odată necesitatea implementării de măsuri pentru reducerea utilizării de combustibil solid pentru
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încălzire rezidențială prin înlocuirea cu surse alternative de energie sau utilizarea combustibililor gazoși (gaze
naturale, GPL). În rural, valoarea maximă se situează mult sub valoarea limită.
Pentru indicatorul PM 2.5, nivelul de fond regional se menține ca sursă a unor posibile depășiri ale valorilor limită
pentru anul de proiecție, pentru care există un potențial redus de control,. Pentru rural nu există riscuri de
depășire a valorii limită.
Controlul nivelului PM2.5 fond regional trebuie să adreseze măsuri de limitare menționate pentru PM10 și pentru
PM2.5 secundar, respectiv de reducere a precursorilor.
Evaluare oxizi de azot:
Tabel nr. 49. Nivelurile NO2 și NOx – an proiecție scenariul de bază
NO2
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție
9,57
Fond urban:
˗ transport
0,15
˗ industrie
2,20
˗ rezidențial com.
7,21
˗ echip. mobile
0,01
nerutiere
Contribuție
Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip.mobile
nerutiere
Aport local
2,668
Total
23,918

Rural

Valoare limită
anuală

11,68
2,00
7,18
2,50
3,33
3,20
0,12
0,01
0,20
15,21

40

NOx
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție
11,07
Fond urban:
˗ transport
0,16
˗ industrie
2,26
˗ rezidențial com.
8,48
˗ echip. mobile
0,17
nerutiere
Contribuție Fond
rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile
nerutiere
Aport local
3,31
Total
32,62

Rural

Nivel critic
anual

18,24
2,00
10,24
6,00
-

30

3,40
3,20
0,19
0,01
0,20
21,84

Valorile nivelului de fond urban NO2 în afara aglomerării Craiova, se vor menține sub valoarea limită în anul de
proiecție în cazul aplicării măsurilor PMCA, cu o marjă importantă pentru dezvoltări de anvergură în zona urbană.
Contribuția principală de NO2 va rămâne a nivelului de fond regional și instalațiilor individuale de încălzire în
aglomerare urbană..
În rural, fondul regional, alimentat de sursele din urban, rămâne contribuția majoră de NO2 și NOx. Valoarea
maximă a nivelului NOx (și NO2 – pentru emisii din agricultura toți oxizi de azot se evaluează ca NO x) a fost
evaluată în extravilanul Coșoveni în zona fermelor zootehnice și vegetale.
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Evaluare monoxid de carbon:
Tabel nr. 50. Nivelul CO – an proiecție scenariul de bază
CO
mg/m3

Urban +
suburban

Rural

Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial com.
˗ echip. mobile nerutiere
Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ echip. mobile nerutiere
Aport local
Total

Valoare limită
Maxim zilnic al mediei
mobile 8 h

1,60
0,18
1,40
0,02
3,23
0,30
1,52
1,38
0,03
0,40
5,23

0,26
0,04
0,02
0,20
0
1,86

10

Pentru indicatorul CO, sursa de emisii relevantă pentru rural este reprezentată de agricultură.
În urban, principalele surse sunt industria și instalațiile mici de ardere pentru încălzire rezidențial – comercial,
ca urmare a măsurilor PMCA fiind de așteptat aplatizarea vârfurilor de concentrații și menținerea acestora în
limitele valorilor fondului urban. Valoarea maximă a nivelului CO este dată de aportul local al instalațiilor
individuale de încălzire în perioada rece, ca urmare a creșterii consumului de combustibil.
Evaluare dioxid de sulf
Pentru dioxidul de sulf se estimează concentrații de fond urban și rural scăzute, a căror valoare se situează
sub valoarea limită pentru 24 de ore, chiar dacă are loc o ușoară creștere în fondul urban față de anul de
referință, ca o consecință a dezvoltării economice.
Tabel nr. 51. Nivelul SO2 – an proiecție scenariul de bază
SO2
µg/m3

Urban +
suburban

Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
˗ echip. mobile nerutiere
Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ echip. mobile nerutiere
˗ Servicii (depozite țiței)
Aport local
Total

Rural

Valoare limită
la 24 h

12,76
1,40
4,16
7,20
19,15
6,80
12,2
0,15
39,40
71,31

0,33
0,03
0,20
0,10
0,27
11,71

125

Prin aplicarea măsurilor PMCA se constată potențialul reducerii concentrației SO2 în urban față de situația
existentă, în special prin reducerea emisiilor din surse de suprafață, creșterea consumului de combustibil în
perioada rece menținându-se ca sursă principală. SO2 este singurul poluant la care are loc o creștere a
componentei transfrontiere a nivelului regional.
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Evaluare benzen:
Tabel nr. 52. Nivelul C6H6 – an proiecție scenariul de bază
C6H6
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural
˗ intern surse antropice
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
0,521
˗ transport
0,008
˗ industrie
0,085
˗ rezidențial comercial
0,428
Contribuție Fond rural:
˗ agricultură
˗ transport
˗ servicii(depozitare)
Aport local
0
Total
2,211

Valoare limită
anuală

Rural
1,69
0,25
0,64
0,80
0,009
0,003
0,005
0,001
0,003*
1,702

5,00

*servicii (parc țiței)

Pentru benzen se estimează că apariția de noi surse de emisie este compensată de măsurile PMCA și de
distribuția în teritoriu a noilor surse, astfel încât se vor menține valori din anul de referință. Emisiile de la
instalațiile individuale de încălzire rămân contribuția majoră la nivelul de benzen în urban, dar nu mai
generează vârfuri de concentrații. În rural se menține aportul surselor, reducerea nivelului de fond rural și a
valorilor maxime fiind determinată de reducerea nivelului fondului regional.
Evaluare metale grele
Tabel nr. 53. Nivelurile As, Cd, Ni – an proiecție scenariul de bază
As/Cd/Ni
ng/m3
Fond regional:
˗ natural și antropic
˗ transfrontier
Contribuție Fond
urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
Contribuție Fond
rural:
˗ transport
˗ servicii depozitări
Aport local
Total:

Urban +
suburban

Valoare țintă
anuală

Rural
<1 /<1 /< 5
<1 /<1 /< 5
0 / 0 / 0 /0

0,0008/ 0,0005 /0,0565

-

0,0003 /0,0002 /0,0023
0,00005/ 0,000009/0,0472
0,0005 / 0,00035 / 0,007
-

-

0,00 /0,00/0,0011
<1,001/<1,001,/ < 5,059

6/ 5/ 20

0,002 /0,0002 / 0,0018
0,0003/0,0002 / 0,0018
0,002 /0,000000003/ 0,00006
/ - /
<1,01 / <1,001 /< 5,01

Prin calcul se poate evidenția o reducere a nivelului metalelor grele, dar valorile măsurate vor rămâne la
același ordin de mărime, cu influență preponderentă din partea nivelului de fond regional. În absența unor
valori măsurate pentru fondul regional se poate estima doar reducerea semnificativă a nivelului de As pe
măsura reducerii utilizării combustibilului solid. De asemenea, lipsa informațiilor privind compoziția particulelor
în suspensie, respectiv ponderea metalelor grele, limitează posibilitățile de decelare a raportului de alimentare
a fondului regional din surse naturale și din surse antropice.

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 87 din 100

Tabel nr. 54. Nivelul Pb – an proiecție scenariul de bază
Pb
Urban +
µg/m3
suburban
Fond regional:
˗ natural și antropic
˗ transfrontier
Contribuție Fond urban:
˗ transport
˗ industrie
˗ rezidențial comercial
Contribuție Fond rural:
˗ transport
˗ servicii depozitări
Aport local
Total

Valoare limită
anuală

Rural
<0,02
<0,02
0
0,0000003
0,000000013
0,00000008
0,0000003
0,00
<0,0201

-

0,5

0,000002
0,000000019
0,000000000012
0,00
<0,0201

Modificările nivelului de Pb sunt evidențiate prin calcul, scăderea nefiind sensibilă pentru măsurări, în condițiile
aportului preponderent al nivelului de fond regional.
Evaluarea nivelului de metale grele fond urban indică menținerea consistent sub valorile țintă, respectiv sub
valoarea limită pentru plumb.
h) Niveluri ale concentraţiilor şi numărul de depășiri ale valorii-limită şi/sau valorii-ţintă în anul
de proiecţie, acolo unde este posibil
În condițiile implementării măsurilor propuse pentru Scenariul de bază, se estimează următoarele niveluri ale
concentrațiilor la depășire și număr de depășiri, urmărindu-se zonele în care au fost evidențiate valori maxime
în anul de referință:
→ pentru indicatorul PM10 – conform evaluărilor prin calcul, nu se identifică depășiri ale valori limită
zilnice pentru protecția sănătății umane de 50 µg/m3 sau ale PSE, dar este probabil un număr de 15 – 20
de depășiri ale PIE.
S-a evaluat o valoare anuală de cca. 32 μg/m3, atât pentru urban, cât și pentru rural, sub valoarea limită
anuală de 40 μg/m3 dar peste valoarea PSE ;
→ pentru indicatorul PM2,5 este evaluat prin calcul o valoarea maximă în urban de 19,79 μg/ m3 și 16,59
μg/m3 pentru rural, sub valoarea limită de 20 μg/ m3, valoarea maximă în urban fiind apropiată de valoarea
limită de 20 µg/m3
→ pentru indicatorul NO2 s-au evaluat concentrații maxime anuale de cca. 24 µg/m3 în urban și cca. 15
μg/m3 în rural, valori mai mici decât valorarea limită anuală pentru protecția sănătății umane, PSE și PIE.
În urban este estimată o valoarea a concentrației maxime orare de cca. 80 μg/m3,sub valoarea limită orară
pentru protecția sănătății umane 200 μg/m3, valoarea PSE (140 μg/m3) și valoarea PIE (100 μg/m3), cu
posibilitatea de a se atinge 100 – 110 μg/m3 de cel mult 6 ori în an peste valoarea PIE.
→ pentru indicatorul NOx s-a estimat în rural o valoare maximă a nivelului anual de 21,84 μg/m3, valoare
sub cea a nivelul critic pentru protecția vegetației 30 μg/m3 și valoarea PSE (25 μg/m3), dar peste valoarea
PIE (15 μg/m3); valoarea estimată pentru urban este de cca. 32,6 μg/m3.
→ pentru indicatorul CO a fost evaluată valoarea maximă anuală a mediei mobile în urban de 5,23
mg/m3,sub valoarea limită anuală (10 μg/m3) și valoarea PSE(7 μg/m3), depășind ușor valoarea PIE(5
μg/m3) , iar în rural valoarea maximă anuală a mediei mobile estimată este de 1,86 μg/m3.
→ pentru indicatorul SO2 este evaluată o reducere a concentrației față de anul de referință ajungând la
o valoare de 71,31 µg/m3 în urban pentru concentrația maximă zilnică, sub valoarea limită zilnică (125
μg/m3) pentru protecţia sănătăţii umane și valoarea PSE (75 μg/m3), dar peste valoarea PIE (50 μg/m3)
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În rural este estimată valoarea maximă de 11,71 µg/m3, situându-se sub nivelul critic pe perioada de iarnă
de 20 µg/m3 pentru protecția vegetației.
Nu sunt estimate depășiri ale pragului de alertă de 500 μg/ m3- măsurat timp de 3 ore consecutive;
→ pentru indicatorul benzen nu s-a estimat depășirea valorii limită anuale pentru protecţia sănătăţii
umane (5 μg/ m3), valoarea maximă anuală calculată fiind de 2,211 μg/ m3 în urban, cu depășirea PIE (2
μg/ m3) și 1,702 μg/ m3 în rural;
→ la indicatorii metale grele nivelul anual evaluat se situează la valori foarte scăzute, astfel încât se
estimează menținerea valorilor din anul de referință, în marja fondului regional, care reprezintă 1/4 – 1/6
din valorile țintă, respectiv, pentru plumb, cca. 1/20 din valoarea limită.

D.

Măsurile sau proiectele adoptate în vederea menţinerii calităţii aerului

Măsuri - denumire, descriere, scară spaţială, indicatori pentru monitorizarea progreselor, cuantificarea
eficienței măsurilor
Un obiectiv esențial al dezvoltării scenariului de bază este reprezentat de identificarea măsurilor necesare
menținerii nivelului concentraţiilor de poluanţi în atmosferă cel puţin la nivelul iniţial, eventual de reducere a
emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, inclusiv cuantificarea eficienţei acestora, dacă este
posibil.
Ca urmare a opțiunilor financiare limitate, a fost posibilă formularea unui singur scenariu, de bază.
În formularea măsurilor s-au avut în vedere două direcții de analiză:
˗ adoptarea de măsuri orizontale, general aplicabile
˗ adoptarea de măsuri sectoriale, specifice pentru tipurile de surse de emisie
Măsuri orizontale
Setul de măsuri orizontale vizează reglementări cu caracter general aplicabil pentru activități, sau propuneri
de proiecte prin Hotărâri ale Consiliului Județean.
Măsurile de tip orizontal adoptate în perioada precedentă, cu continuitate pe perioada PMCA:
-

Reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a surselor cu impact semnificativ, cu
implementarea țintelor strategiei de la Lisabona
Implementarea recomandărilor documentelor BAT la instalațiile IED
Identificarea programelor de finanțare pentru dezvoltarea județului Dolj
Comunicarea și implicarea publicului în luarea deciziei
Aplicarea și monitorizarea aplicării Regulamentului UE nr. 2016/1628 cu amendamentele ulterioare.

Măsuri de tip orizontal propuse de Consiliul Județean Dolj pe baza rezultatelor Studiului și analizelor de
fundamentare:
-

-

Pentru locuințele care utilizează combustibil solid pentru încălzire, situate în zonele depresionare ale
localităților, prin Regulamentele de Urbanism se reglementează înălțimea coșurilor de evacuare a
gazelor arse pe baza modelării dispersiei pentru PUZ. Modelările pentru prezentul studiu au indicat o
reducere de cca. 50% a aportului local la o ridicare cu 2 m a coșurilor în zonă eșantion.
Dezvoltarea de noi industrii în afara perimetrelor consacrate Craiova și Ișalnița în care noi surse de
emisie pot conduce la amplificarea problemelor de calitate a aerului.
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Calendar: Măsuri specifice ale Scenariului de bază promovat de PMCA
Posibile măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului
înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile
Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Perioada sau
termenul de
finalizare

Sursa de
finanțare

Responsabil

Estimare reducere emisii
(consumurile variază anual)
NOx cu 1600 tone/an la un
trimestrul IV 2021 23.000.000,00 lei
consum de cca. 2.100 ktone
cărbune și 5 milioane m3
gaze naturale

Buget propriu

SCE Oltenia
S.A.

Orientativ, se menține
estimarea reducerii emisiilor
NOx cu 1600 tone/an la un
consum de cca. 2.100 ktone
cărbune și 5 milioane m3
gaze naturale, în cazul
Ișalnița variațiile anuale de
trimestrul IV 2021 43.298.080,00 lei
cantități și raport tipuri de
combustibil consumat
fiind foarte mari, SE
Ișalnița fiind la dispoziția
Dispeceratului Energetic
Național (DEN) și a
Biroului de Ofertare.(CEO)

Buget propriu

SCE Oltenia
S.A.

Estimare costuri

Măsuri pentru surse staționare
Craiova II
M1I

M2I

Emisii tone NOx /tone an
Reducere emisii NOx IMA 1, blocuri
combustibil și concentrație
1 și 2 prin echipare cu sistem SNCR
emisii 175 mg/Nm3 (VLE)
pentru reducerea oxizilor de azot
Modernizarea
instalațiilor de
evacuare a
gazelor arse
cu instalații de
reducere a
Ișalnița
Emisii tone NOx /tone an
NOx la SCE
Reducere emisii NOx IMA 1, blocuri
combustibil și concentrație
Craiova
7 și 8 prin echipare cu sistem SNCR
emisii 175 mg/Nm3 (VLE)
pentru reducerea oxizilor de azot

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 90 din 100

Cod
măsură
PM

Măsura

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

Sursa de
finanțare

Responsabil

Modernizare 27,56 km DJ 542,
Nr. km modernizare căi
limita județ Olt - Zvorsca - Amărăștii
rutiere
de Sus - Amărăștii de Jos - Dăbuleni
(DN54A), km 17+610-45+170

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an
PM10, PM2.5 – 0,13;
NOx – 0,27
CO – 0,59
benzen – 0,003
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2020-2023

77.903.158,00 lei

PNDL 2

Președinte CJ
Dolj

Modernizare DJ552 Craiova - Cetate Nr. km modernizare căi
de la km 4+200 la km 71+771
rutiere

Trafic considerat 25% DN56
Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an
PM10, PM2.5 – 0,081;
NOx – 0,24
CO – 0,41
benzen – 0,0019
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2020 - 2022

99.988.882,75 lei
99.382.303,21 lei

POR 2014 –
2020 + Buget
local

Președinte CJ
Dolj

Modernizare DJ 606C, DJ 606
(Sârsca) - Bleot - Sopot - Ștefănel Gogoșu - Grecești - (DJ 606B) Simandra - Secu - Comănicea Novac (DJ 606A) - Argetoaia - limită Nr. km modernizare căi
județ Mehedinți, km 0+000-51+500, rutiere
tronsonul km 14+320-19+100, care
asigura accesul la punctele de
interes cultural si natural incluse in
circuitul transfrontalier Dolj – Vrâsta

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 3,69
NOx – 1,76
CO – 32,8
benzen – 0,0581
metale grele – ordin de
mărime 10-6

2020-2023

15.541.382,00 lei

PNDL 2

Președinte CJ
Dolj

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Măsuri pentru Surse mobile și surse liniare

M1T

M2T

modernizări/
reabilitări căi
rutiere

M3T
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Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

Sursa de
finanțare

Responsabil

2020-2023

37.558.462,00 lei

PNDL 2

Președinte CJ
Dolj

2020 - 2023

7.664.252,00 lei

PNDL 2

Primar comuna
Cârna

2020-2023

5.889.860,00 lei

PNDL 2

Primar comuna
Galiciuica

2020-2023

7.219.468,00 lei

PNDL 2

Primar comuna
Gângiova

Măsuri pentru Surse mobile și surse liniare
Reabilitare DJ 643D, DN 65C
(Bulzești) - Prejoi - Înfrățirea - Frățilă
Nr. km modernizare căi
- limită județ Vâlcea, km 0+000rutiere
16+000, tronson km 0+000 - 8+000

M4T

24 km

M5T

Asfaltare drumuri comunale in
comuna Cârna

Nr. km drumuri asfaltate

Modernizare drumuri comunale in
comuna Galiciuica

Nr. km modernizare căi
rutiere

modernizări/
reabilitări căi
rutiere
M6T

M7T

Asfaltare drumuri comunale in
comuna Gângiova

Nr. km drumuri asfaltate

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,034
NOx - 0,099
CO – 0,345
benzen – 0,0014
metale grele – ordin de
mărime 10-7
Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,44
NOx – 0,12
CO – 2,11
benzen – 0,0039
metale grele – ordin de
mărime 10-7
Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,590
NOx – 0,281
CO – 5,25
benzen – 0,0093
metale grele – ordin de
mărime 10-7
Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,44
NOx – 0,12
CO – 2,11
benzen – 0,0039
metale grele – ordin de
mărime 10-7

Plan de menținere a calității aerului în Județul Dolj

Pagina 92 din 100

Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

Sursa de
finanțare

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,553
NOx – 0,263
CO – 4,92
benzen – 0,0049
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2020-2023

11.199.713,00 lei

PNDL 2

Primar comuna
Goicea

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,553
NOx – 0,263
CO – 4,92
benzen – 0,0049
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2020-2023

9.847.331,00 lei

PNDL 2

Primar comuna
Întorsura

Nr. km modernizare căi
rutiere

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,590
NOx – 0,281
CO – 5,25
benzen – 0,0093
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2020-2023

2.519.600,00 lei

PNDL 1

Primar comuna
Pleșoi

Nr. km modernizare căi
rutiere

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,885
NOx – 0,421
CO – 7,88
benzen – 0,014
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2020-2023

3.398.700,00 lei

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Responsabil

Măsuri pentru Surse mobile și surse liniare

Modernizare drumuri vicinale in
comuna Goicea

M8T

Asfaltare drumuri comunale, in
comuna Întorsura

M9T

Nr. km drumuri modernizate

Nr. km drumuri asfaltate

modernizări/
reabilitări căi
rutiere
M10T

Modernizare 4 km DC 76 MilovanPleșoi, km 0+000-4+100

Municipiul Calafat
M11T

Modernizare DC 66, Basarabi-DN
56-Gara Golenți
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Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

2020-2023

8.850.000,00 lei

Sursa de
finanțare

Responsabil

Măsuri pentru Surse mobile și surse liniare

M12T

modernizări/

Municipiul Calafat

reabilitări căi
rutiere

Modernizarea rețelei de drumuri de
interes local - amenajarea
bulevardului Tudor Vladimirescu

M13T

Implementare
măsuri
transport
public oraș
Segarcea

M14T

Implementare
măsuri
transport
public oraș
Dăbuleni

Introducere transport public în oraș:
achiziție 3 autobuze electrice

Introducere transport public în oraș:
achiziție: 3 autobuze electrice și
stații de alimentare

Nr. km modernizare căi
rutiere

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,553
NOx – 0,263
CO – 4,92
benzen – 0,0049
metale grele – ordin de
mărime 10-7

Nr. autobuze

Estimare prevenire emisii,
tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,025
NOx – 0,896
CO – 0,204
benzen – 0,0031
metale grele – ordin de
mărime 10-7 – 10-9

2020 - 2021

Estimare prevenire emisii,
tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,026
NOx – 0,927
CO – 0,211
benzen – 0,0032
metale grele – ordin de
mărime 10-7 – 10-9

2020 -2022

Nr. autobuze
Nr. stații alimentare

Primar municipiul
Calafat

PNDL 2

1.200.000 lei

Buget local,
POR 20142020 P.I. 3.2

Primar oraș
Segarcea

6.375.469,36 lei

POR Axa 3.2.

Primar oraș
Dăbuleni
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Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

Sursa de
finanțare

Responsabil

Măsuri pentru Surse de suprafață
Reabilitare/ eficientizare termică clădiri

M1E

M2E
M3E

Creșterea
eficientei
energetice a
clădirilor
publice din
Municipiul
Craiova

M4E

M5E

M6E

Reabilitarea și
eficientizare
termică pentru
clădiri publice
în orașul
Filiași
Reabilitarea și
eficientizare
termică pentru
clădiri publice
și clădiri
locuințe în
orașul
Segarcea

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
si Pneumoftiziologie „Victor
Babeș”
Număr clădiri publice
Grădinița cu Program Prelungit
eficiente energetic
Elena Farago inclusiv Creșa nr. 8
Grădinița cu Program Prelungit
Floare Albastra inclusiv Creșa nr. 3
Grădinița cu Program Prelungit
Piticot inclusiv Creșa nr. 5
Creșterea eficienței energetice
clădiri publice oraș Filiași
- Grup Școlar Profesional Filișanu
- Grădiniță număr. 2
- Grădinița număr. 1
- Grădinița număr. 3
- Școala gimnazială

Creșterea eficienței energetice
clădiri publice oraș Segarcea
- Spitalul Orășenesc Segarcea, Str.
Unirii, nr. 50

Reducere emisii tone/an
PM10, PM2.5 - 0,05
NOx – 3,0
(estimări PICA Municipiul
Craiova – în procedură de
avizare)
Reducere emisii tone/an
NOx – 1,0
(estimări PICA Municipiul
Craiova – în procedură de
avizare)

Număr clădiri publice
eficiente energetic

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,029
NOx – 0,761
CO – 0,851
benzen – 0,0005
SOx – 1,045
metale grele – ordin de
mărime 10-8

Număr clădiri publice
reabilitate

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,043
NOx – 1,142
CO – 1,276
benzen – 0,0008
SOx – 1,568
metale grele – ordin de
mărime 10-8

2022

20.688.226,98 lei

3.928.499,09 lei
2021

Buget local,
POR 20142020, PI 3.1B

Primar
Municipiul
Craiova

4.244.018,78 lei
3.828.229,48 lei

2020 - 2023

3.000.000,00 lei

2020 - 2023

1.000.000,00 lei
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Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,030
NOx – 0,799
CO – 0,893
benzen – 0,0006
SOx – 1,098
metale grele – ordin de
mărime 10-8

2021

3.665.077 lei

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,300
NOx – 7,990
CO – 8,930
benzen – 0,006
SOx – 10,980
metale grele – ordin de
mărime 10-7

2023

Cuantificare eficiență
măsură

Sursa de
finanțare

Responsabil

Măsuri pentru Surse de suprafață

M7E

M8E

M9E

M10E

- Școala Gimnazială cu clasele I –
VIII
- Cămin Gr. Șc. H.V.
- Clădire Gr. Șc. H. V. Republicii
- Clădire Grădiniță Rep. 16

Reabilitare energetică 16 blocuri de
locuințe

Număr clădiri reabilitate

Comuna Drăgotești
Reabilitare si modernizare
- Școala Generala clasele I-VIII, sat
Popânzălești
Număr clădiri publice
- Grădinița cu program normal
reabilitate
Viișoara
-Reabilitare si modernizare Grădinița
Reabilitarea și cu program normal Benești
eficientizare
termică pentru
Reabilitarea si modernizarea
clădiri publice
Grădiniței cu program normal Zăval, Număr clădiri publice
în comune
comuna Gighera
reabilitate

Primar oraș
Segarcea

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,008
NOx – 0,211
CO – 0,236
benzen – 0,0001
SOx – 0,290
metale grele – ordin de
mărime 10-9

2020-2023

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,002
NOx – 0,042
CO – 0,047

2020-2023

1.000.000,00 lei

2.166.685,00 lei

PNDL 1

684.057,00 lei

PNDL 2

668.292,00 lei

PNDL 2

711.615,53 lei
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Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,002
NOx – 0,050
CO – 0,056
benzen – 0,00002
SOx – 0,069
metale grele – ordin de
mărime 10-10

2020-2023

1.270.881,00 lei

PNDL 2

Primar comuna
Giubega

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,002
NOx – 0,050
CO – 0,056
benzen – 0,00002
SOx – 0,069
metale grele – ordin de
mărime 10-10

2020-2023

612.390,86 lei

PNDL 2

Primar comuna
Izvoare

Estimare reducere emisii
după finalizare, tone/an:
PM10, PM2.5 – 0,004
NOx – 0,100
CO – 0,112
benzen – 0,00004
SOx – 0,138
metale grele – ordin de
mărime 10-10

2020-2023

457.864,40 lei

PNDL 2

Primar comuna
Plenița

Cuantificare eficiență
măsură

Sursa de
finanțare

Responsabil

Măsuri pentru Surse de suprafață
benzen – 0,00002
SOx – 0,058
metale grele – ordin de
mărime 10-10

M11E

M12E

Reabilitare Școala Veche, comuna
Giubega

Reabilitarea și
eficientizare
termică pentru
clădiri publice
în comune
Construire acoperiș, anvelopare
termica si încadrarea in norme ISU Număr clădiri publice
la Școala Generala, comuna Izvoare reabilitate

Reabilitare si extindere Școala
Gimnaziala Plenița - local 2,
M13E

Număr clădiri publice
reabilitate

Școala cu clasele I- IV Poiana,
comuna Plenița

Număr clădiri publice
reabilitate
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Cod
măsură
PM

Măsura

Descriere măsură

Indicatori monitorizare
progrese

Cuantificare eficiență
măsură

Perioada sau
termenul de
finalizare

Estimare costuri

2020 - 2023

-

Buget de stat

2020-2021

11.732.180,87 lei

Buget Local

Sursa de
finanțare

Responsabil

Măsuri pentru Surse de suprafață
Împăduriri, recuperare terenuri degradate

M1S

Program
Plantări,
regenerări
forestiere

Suprafețe pe care se realizează
plantări/ regenerări forestiere din
fondul forestier proprietate publică a
statului:
Număr mp de terenuri cu
330 ha anul 2020
plantări, regenerări
300 ha anul 2021
forestiere
310 ha anul 2022
280 ha anul 2023

M2S

Închidere celule 1- 5 depozit de
Recuperare
deșeuri Mofleni, finalizate cu
teren degradat
înierbarea suprafețelor; nivel local

M1G

Înființare/
extindere
distribuție
gaze naturale

M2G

Înființare
distribuție
gaze naturale

41 km rețea de distribuție a gazului
natural în orașul Segarcea

Reducere emisii
PM10 cu cca. 46,7 tone/an
Reducere emisii PM 2.5 cu
cca. 15,5 tone/an la nivel
de județ

Reducere emisii
PM10 0,25 tone/an
nr celule închise
PM2.5 0,038 tone/an
benzen 1,165 tone/an
Înființare/extindere Rețele Gaze
Necuantificabil -nu s-a stabilit
numărul de consumatori

Număr km extindere rețea,
Reducerea emisiilor PM10,
număr noi consumatori
PM2.5 cca.20%, CO cca.35%,
cca. 97% SO2 pentru fiecare
consumator

Alimentarea cu gaze a orașului
Dăbuleni

Președinte CJ/
Operator
ECOSUD

Buget național
2020-2023

17.273.698,59 lei

Necuantificabil - nu s-a stabilit
numărul de consumatori

Număr km extindere rețea,
Reducerea emisiilor PM10,
număr noi consumatori (nu
PM2.5 cca.20%, CO cca.35%,
a fost cuantificat)
cca. 97% SO2 pentru fiecare
consumator

Direcția Silvică
Dolj

Buget local
Fonduri externe
nerambursabile

Primar
Segarcea

național
2025

Nu s-a stabilit
valoarea
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LISTĂ ABREVIERI
APM – Agenția pentru Protecția Mediului
ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului
As – Arseniu
DJ i (i= 1- 6) – cod stație de măsurare Dolj
C6H6 – Benzen
Cd – Cadmiu
CF – Cale feroviară
CJ – Consiliul Județean
CMR – Centru Meteorologic Regional
CO – Monoxid de carbon
DCECA – Direcția Centrul de Evaluare a Calității Aerului (a ANPM)
DJ – Drum județean
DN – Drum național
EMEP/EEA – Air pollutant emission inventory guidebook
INS – Institutul Național de Statistică
IED – Directiva Emisii Industriale
IPPC – Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării
Ni – Nichel
NMVOC – Compuși Organici Volatili Non-metanici
NOx / NO2 – Oxizi de azot/ dioxid de azot
O3 – Ozon
Pb – Plumb
PICA – Plan Integrat de Calitate a Aerului
PIE – prag inferior de evaluare
PSE – prag superior de evaluare
PM 10 , PM2,5 – Particule în suspensie
PMCA – Plan de Menținere a Calității Aerului
PMUD – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
PNDL – Programul național de dezvoltare locală
PNDR– Programul național de dezvoltare rurală
SO2 / SOx – Dioxid de sulf / Oxizi de sulf
SF – Studiu de fezabilitate
SNCR – Reducere Non-catalitică Selectivă
UAT – Unitate Administrativă Teritorială
VL – Valoare limită
VT – Valoare țintă
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