
ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30.06.2010 
 
 
 

1. Raport privind  activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj în 
perioada iunie 2008 – iunie 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al fondurilor în afara bugetului local primite de Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiilor personale ale 
beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai 
acestora, pentru unităţile de asistenţă medico-sociale. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 
Dolj pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil  din domeniul public 
al judeţului Dolj în domeniul privat al acestuia. 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru stabilirea şi 
evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul S.C.P.L.D.P. Dolj S.A. 

7. Proiect de hotărâre privind  mandatarea împuterniciţilor Consiliului 
Judeţean Dolj la S.C. Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. 
pentru numirea cenzorilor şi a cenzorilor supleanţi. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru U.M.S. 
Sadova. 

9. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia 
pentru Protecţia Copilului Dolj. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Dolj, începând cu 01.07.2010. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Dolj. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în 
domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului pentru 
perioada 2010 – 2012. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului integrat de 
gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind numirea consiliilor de administraţie 
la Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni şi la 
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna. 

15. Diverse - interpelări 
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Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului 
2010 – 2012 

 
 
Principalele acte normative care reglementează domeniul asistenţei sociale şi al 
protecţiei familiei şi copilului şi care fundamentează prezenta strategie sunt: 
 

• H.G. nr. 1434/2004, republicată, privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru 
de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului; 

• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
• Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei; 
• H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului; 
• H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, 
precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau 
definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 

• H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de 
atestare şi statutul asistentului maternal profesionist; 

• Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

• Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
• O.G. nr. 68/2003, modificată şi completată prin O.G. nr. 86/2004, privind 

serviciile sociale. 
 
De asemenea, prezenta strategie este în concordanţă, completând şi dezvoltând 
dispoziţiile H.G. nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional 
pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului 2008-2013 şi ale H.G. nr. 1175/2005 privind aprobarea 
Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 
cu handicap în perioada 2006-2013.  
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I. OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI 
 
Obiectivul general îl reprezintă protecţia şi respectarea drepturilor familiei, 
copilului şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate, prin mobilizarea 
resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui 
parteneriat eficient cu instituţiile care desfăşoară activităţi complementare 
domeniului asistenţei sociale.  
 
Prezenta strategie se referă la implementarea drepturilor familiei, copilului şi ale 
persoanei adulte cu handicap/în dificultate, în toate domeniile de interes pentru 
aceştia: social, familial, educaţional, de sănătate etc. De asemenea, se axează pe 
creşterea calităţii vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie socială, urmărindu-se 
ca toate serviciile furnizate să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin 
reglementări legale.  
 
 
II. SITUAŢIA PREZENTĂ 
 
În perioada anilor 2006-2009, acţiunile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Dolj de reorganizare şi dezvoltare a sistemului de protecţie 
socială au fost susţinute de către Consiliul Judeţean Dolj, care a investit în 
redefinirea statutului instituţiei, prin luarea în considerare a următorilor factori: 

• tipul beneficiarilor; 
• necesitatea ca serviciile furnizate să corespundă nevoilor identificate ale 

beneficiarilor; 
• standardele de calitate; 
• redimensionarea capacităţii instituţiilor rezidenţiale;  
• remodularea, reamenajarea, dotarea, echiparea spaţiilor, conform 

standardelor de calitate; 
• formarea/perfecţionarea personalului; 
• recrutare de personal specializat. 

 
În judeţul Dolj este înregistrată o populaţie de 705345 locuitori, dintre care 143910 
copii (conform datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică – Direcţia 
Regională de Statistică Dolj).  
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La nivelul judeţului Dolj este înregistrat un număr de 14117 persoane cu handicap 
neinstituţionalizate, dintre care 2069 copii şi 12048 adulţi. Dintre aceştia, 1703 
copii şi 11991 adulţi beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006. 
Conform sistemului propriu de monitorizare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Dolj, la data de 01.06.2010 situaţia beneficiarilor 
serviciilor sociale se prezintă astfel: 

• copii fără handicap în sistem rezidenţial: 121; 
• copii cu handicap în sistem rezidenţial: 93; 
• copii cu plasamente în regim de urgenţă: 9; 
• copii aflaţi în plasament la asistent maternal profesionist: 340; 
• copii aflaţi în plasament familial: 457; 
• copii aflaţi sub măsura supravegherii specializate: 133; 
• copii beneficiari ai serviciilor de consiliere: 125; 
• copii aflaţi în risc de abuz, neglijare, exploatare: 342; 
• copii aflaţi în risc de separare de părinţi: 82; 
• copii cu handicap beneficiari ai serviciilor de recuperare: 112; 
• persoane adulte în sistem rezidenţial: 246;  
• persoane adulte beneficiare ale serviciilor de îngrijire la domiciliu: 43; 
• persoane adulte cu handicap beneficiare ale serviciilor de recuperare: 163. 

 
Total: 2266  
 
În ceea ce priveşte cauza separării copiilor aflaţi sub măsura protecţiei speciale de 
părinţii lor, din totalul de 1020 copii aflaţi în plasament rezidenţial/familial, la 213 
copii separarea a fost determinată de decesul/dispariţia părinţilor; la 712 copii 
separarea a fost generată de cauze socio-economice (sărăcia, imposibilitatea 
asigurării condiţiilor de creştere şi îngrijire etc.); la 95 copii de alte situaţii.  

 
În vederea atingerii obiectivelor strategice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Dolj este organizată şi funcţionează după următoarea 
structură: 
 
Servicii subordonate Directorului General: 
1. Serviciul resurse umane, organizare, salarizare: 

- Compartiment resurse umane 
- Compartiment salarizare 
- Compartiment organizare 
- Compartiment formare profesională 
- Compartiment arhivă 
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2. Serviciul juridic şi contencios 
3. Serviciul programe proiecte 
4. Serviciul achiziţii publice 
5. Serviciul strategii, implementare standarde, monitorizare: 

- Compartiment implementare, monitorizare standarde în domeniul asistenţei 
sociale a persoanelor adulte 

- Compartiment implementare, monitorizare standarde în domeniul protecţiei 
copilului 

- Compartiment evaluare, strategii, monitorizare 
6. Birou relaţii publice 
7. Compartiment control financiar-intern 
8. Compartiment audit 
9. Compartiment informatică 
10. Serviciul evaluare iniţială: 

- Compartiment asistenţă socială stradală 
- Compartiment intervenţie în regim de urgenţă. Telefonul Copilului 
- Compartiment evaluare iniţială 

11. Serviciul management de caz: 
- Compartiment management de caz pentru copilul aflat în plasament la 

persoane/familii 
- Compartiment management de caz pentru copilul aflat în plasament la 

asistent maternal profesionist 
- Compartiment management de caz pentru copilul aflat în plasament în 

servicii de tip rezidenţial 
- Compartiment management de caz pentru copilul care a săvârşit fapte 

penale şi nu răspunde penal 
 
Servicii subordonate Directorului General Adjunct Protecţia Copilului: 
1. Secretariat Comisia pentru Protecţia Copilului 
2. Serviciul evaluare complexă pentru copilul cu dizabilităţi: 

- Serviciul Echipa Mobilă “Împreună vom reuşi” 
3. Serviciul adopţii: 

- Compartiment adopţii 
- Compartiment post-adopţie 

4. Serviciul asistenţă maternală: 
- Compartiment responsabili de caz asistenţă maternală 
- Compartiment asistenţi maternali profesionişti 

5. Serviciul intervenţie, sprijin, consiliere şi recuperare a copilului: 
- Centrul de urgenţă pentru copilul abuzat “Casa Katarina” 
- Compartiment intervenţie, sprijin, consiliere şi recuperare a copilului 
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6. Birou delincvenţă juvenilă: 
- Compartiment responsabili de caz pentru copilul care comite fapte penale şi 

nu răspunde penal 
- Centrul de zi pentru copilul care comite fapte penale şi nu răspunde penal 

“Pistruiatul” 
7. Birou îngrijire de tip familial copii 
8. Complex de servicii specializate de tip rezidenţial copii Craiova: 

- Casa “Gulliver” 
- Casa “Curcubeul” 
- Casa “Temerarii” 
- Casa “Solaris” 
- Casa “Luceafărul” 
- Casa “Aripi de Serafimi” 
- Casa “Speranţa” 
- Casa “Voinicelul” 
- Casa “Luminiţa” 
- Casa “Voinţa” 
- Casa “Licurici” 
- Casa “Zori de Zi” 
- Centrul de tip respiro “Iris” 
- Compartiment deprinderi de viaţă independentă 

9. Centrul maternal “Sf. Ecaterina” 
10. Centrul de plasament pentru copil 0-2 ani cu dizabilităţi “Prichindel” 
11. Centrul de primire în regim de urgenţă 
12. Centrul de recuperare şi reabilitare “Floare de Colţ” Băileşti 
13. Complex de servicii specializate de tip rezidenţial copii Dioşti: 

- Centrul de plasament pentru copilul cu handicap “Sf. Ana” 
- Centrul de plasament Ioana 

14. Complex de servicii comunitare “Vis de Copil”: 
- Centrul de plasament pentru copilul cu handicap “Vis de Copil” 
- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap “Vis de 

Copil” 
15. Complex de servicii comunitare “Sf. Apostol Andrei”: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap “Sf. Apostol 
Andrei” 

- Centrul de plasament pentru copilul cu handicap “Sf. Apostol Andrei” 
16. Complex de servicii comunitare “Noricel”: 

- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap “Noricel” 
- Centrul de plasament pentru copilul cu handicap “Noricel” 
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17. Centrul de consiliere şi sprijinire în vederea reintegrării/integrării copilului în 
familie “Destine Schimbate” 
18. Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii “Împreună pentru o 
familie fericită” 
19. Compartiment analize medicale 
 
Servicii subordonate Directorului General Adjunct Asistenţă Socială: 
1. Secretariat Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulţi 
2. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap: 

- Echipa mobilă de intervenţie în regim de urgenţă pentru persoana adultă 
aflată în dificultate “S.O.S. în comunitate” 

3. Serviciul managament de caz adulţi: 
- Compartiment intervenţie în regim de urgenţă. Telefon de urgenţă persoane 

adulte 
- Compartiment evaluare iniţială adulţi 
- Compartiment management de caz 

4. Serviciul îngrijire la domiciliu 
5. Serviciul asistenţi personali 
6. Birou antisărăcie şi prevenirea marginalizării sociale 
7. Birou de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane: 

- Compartiment de asistenţă şi protecţie 
- Centrul de primire în regim de urgenţă 

8. Centrul de criză 
9. Complex de servicii specializate de tip rezidenţial adulţi: 

- Locuinţa protejată “Ceahlăul” 
- Locuinţa protejată “Muntenia” 
- Locuinţa protejată “1 Mai” 
- Locuinţa protejată “Primăverii” 
- Locuinţa protejată “Floreşti” 
- Locuinţa protejată “Călimăneşti” 

10. Serviciul de pregătire pentru o viaţă independentă: 
- Compartiment îngrijire de tip familial 
- Compartiment sprijin reinserţie socială 
- Compartiment rezidenţial 

11. Modulul “Sf. Maria” Craiova: 
- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie 
- Centrul de îngrijire şi asistenţă 

12. Complex servicii comunitare – O şansă pentru fiecare 
13. Modulul “Sf. Gheorghe” Dioşti: 
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- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru tinerii cu handicap Dioşti “Un 
viitor deschis” 

- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap 
“Sf. Gheorghe” 

14. Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap “Sf. Constantin şi 
Elena” Craiova 
15. Modulul “Sf. Dumitru” Filiaşi: 

- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Suntem 
egali cu voi” 

- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap 
Filiaşi “O viaţă deschisă” 

- Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Filiaşi 
“Sf. Dimitrie cel Nou” 

 
Servicii subordonate Directorului General Adjunct Economic: 
1. Serviciul economic şi financiar contabil: 

- Compartiment evidenţă economică asistenţi maternali profesionişti 
- Compartiment financiar contabil 
- Compartiment evidenţă unităţi subordonate 

2. Serviciul buget: 
- Compartiment buget 
- Compartiment buget proiecte, programe 
- Compartiment patrimoniu 

3. Compartiment evidenţă plăţi persoane cu handicap 
4. Compartiment intervenţii speciale 
5. Cabinet stomatologic 
6. Serviciul analize tehnice: 

- Compartiment administrativ 
- Compartiment analize tehnice 
- Compartiment deservire auto 

7. Serviciul urmărire contracte: 
- Farmacie 
- Compartiment urmărire contracte 
- Bloc alimentar 
- Magazia centrală 
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III. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ   
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj are 
responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în 
funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine 
funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de 
viaţă, familial şi comunitar. 
 
De asemenea, are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi 
strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
precum şi a persoanei adulte cu handicap/în dificultate.  
  
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Dolj îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
a). de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a 
planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Dolj;  
b). de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la 
nivelul judeţului; 
c). de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 
d). de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale 
de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară 
activităţi în domeniu; 
e). de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare 
pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale 
individuale şi colective la nivelul judeţului;  
f). de reprezentare a Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 
 
 
IV. PRINCIPIILE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 
 
La baza prezentei strategii stau următoarele principii: 
1. Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului precum şi a 
interesului, drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap.  
2. Universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse.  
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3. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor şi responsabilizarea comunităţii.  
4. Adaptarea societăţii la persoana cu handicap. 
5. Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea.  
6. Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară.  
7. Promovarea parteneriatului.  
8. Asigurarea transparenţei, participării şi consultării.  
9. Asigurarea stabilităţii, continuităţii şi complementarităţii.  
 
 
V. GRUPURILE – ŢINTĂ  
 

• Copiii aflaţi în risc de separare de părinţi.  
• Copiii separaţi de părinţi, inclusiv copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate.  
• Copiii părăsiţi.   
• Tinerii, cu vârsta până la 26 de ani, beneficiari ai unei măsuri de protecţie.  
• Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării, inclusiv copiii traficaţi, 

exploataţi prin muncă, exploataţi sexual, copiii expuşi migraţiei ilegale, 
copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii 
refugiaţi, copiii străzii.   

• Victimele violenţei în familie. 
• Copiii delincvenţi.   
• Copiii cu dizabilităţi.  
• Persoana adultă cu handicap/în dificultate. 

 
Grupurile – ţintă prezentate nu sunt limitative, prezenta strategie promovând 
respectarea drepturilor tuturor copiilor din judeţul Dolj.  
 
Prezenta strategie se adresează şi: 

• părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături 
de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în procesul de creştere, 
îngrijire şi educare a propriilor copii. 

• familiilor/reprezentanţilor legali ai persoanelor adulte cu handicap/în 
dificultate. 

• comunităţii locale din care fac parte beneficiarii serviciilor sociale. 
• profesioniştilor care interacţionează cu copiii/persoanele adulte cu 

handicap/în dificultate.  
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VI. COLABORATORI/PARTENERI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI  
 
Pentru modernizarea şi susţinerea reformei sistemului de asistenţă socială şi 
protecţia familiei şi copilului, o cerinţă importantă este aceea a implicării unui 
număr cât mai mare de parteneri, care să împărtăşească aceleaşi principii şi valori 
în activităţile desfăşurate. 
 
Principalii parteneri în implementarea prezentei strategii sunt instituţiile publice 
care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale precum şi 
societatea civilă, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi 
străinătate.   
 
Principalele obiective vizate în derularea parteneriatelor sunt: 

• desfăşurarea activităţilor recreative şi de socializare şi oferirea sprijinului 
material, educaţional, emoţional beneficiarilor sistemului de protecţie 
specială;   

• desfăşurarea activităţilor specifice în vederea integrării/reintegrării socio-
profesionale a tinerilor/persoanelor adulte cu handicap; 

• reintegrarea socială a copiilor/tinerilor care au săvârşit fapte penale şi nu 
răspund penal;  

• desfăşurarea unor activităţi recreative, activităţi dedicate sărbătorilor 
religioase, sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor sistemului de 
protecţie specială, integrarea copiilor instituţionalizaţi în învăţământul de 
masă; 

• combaterea exploatării copiilor prin muncă, monitorizarea celor mai grave 
forme de muncă a copiilor; 

• prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 
• identificarea copiilor aflaţi fără supraveghere, a copiilor străzii, în vederea 

prevenirii situaţiilor de abuz, negjijare şi exploatare. 
 
 
VII. OBIECTIVE DE DEZVOLTARE  
 
Prezentele obiective se bazează pe respectarea cadrului legislativ existent şi pe 
evaluarea situaţiei actuale de la nivel judeţean, în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei familiei şi copilului.  
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(A) Protecţia şi promovarea drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei 
adulte cu handicap/în dificultate 
1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 
1.1. Derularea unor programe destinate promovării valorilor familiale şi asumării 
responsabilităţilor parentale.   
1.2. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce 
priveşte identificarea, monitorizarea şi sprijinirea familiilor în dificultate. 
1.3. Responsabilizarea părinţilor care sunt separaţi temporar de copiii lor (de 
exemplu, în cazul plecării la muncă în străinătate) în vederea asumării 
responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. 
 
2. Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile  
2.1. Luarea măsurilor necesare pentru respectarea dreptului la identitate al 
copilului găsit/părăsit în vederea restabilirii/stabilirii identităţii acestuia. 
2.2. Sensibilizarea comunităţii locale cu privire la importanţa menţinerii relaţiilor 
personale dintre copii şi părinţi, rude/alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat 
legături de ataşament.   
2.3. Respectarea, protejarea dreptului la imagine publică, viaţă intimă, privată şi 
familială a beneficiarilor serviciilor sociale. 
2.4. Promovarea respectării opiniilor beneficiarilor şi participarea acestora în toate 
problemele care îi privesc atât în cadrul comunităţii cât şi în procesul de furnizare a 
serviciilor sociale.  
 
3. Creşterea accesului la serviciile de promovare a sănătăţii şi adaptarea 
acestora la nevoile beneficiarilor 
3.1. Dezvoltarea serviciilor de recuperare/reabilitare pentru copiii/persoanele 
adulte a căror stare de sănătate necesită acordarea serviciilor de specialitate, în 
vederea acoperirii nevoilor identificate ale acestora.    
 
4. Promovarea unui acces egal la educaţie  
4.1. Conştientizarea şi sprijinirea autorităţilor locale în ceea ce priveşte prevenirea 
abandonului şcolar şi promovarea accesului copiilor cu handicap şi al celor cu 
dificultăţi de adaptare şcolară la sistemul educaţional. 
4.2. Asigurarea unor servicii de informare, orientare şcolară şi profesională pentru 
copiii şi tinerii din jud. Dolj.   
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5. Respectarea dreptului la odihnă şi timp liber şi promovarea activităţilor 
recreative şi culturale 
5.1. Diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului liber şi asigurarea 
resurselor necesare în vederea derulării activităţilor recreative precum şi a celor 
culturale, artistice şi sportive (competiţii, excursii, tabere, etc.).  
 
6. Promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului, familiei şi ale persoanei 
adulte cu handicap/în dificultate 
6.1. Implementarea strategiilor de asistenţă socială şi a standardelor minime 
obligatorii/de calitate precum şi monitorizarea drepturilor copilului, familiei şi ale 
persoanei adulte cu handicap/în dificultate.   
6.2. Realizarea campaniilor de informare şi sensibilizare a comunităţii.  
 
7. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară 
şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror 
forme de violenţă 
7.1. Dezvoltarea colaborării interinstituţionale, conştientizarea şi sprijinirea 
comunităţii în vederea prevenirii şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, neglijare 
şi exploatare a copilului. 
7.2. Asigurarea intervenţiei multidisciplinare pentru reabilitarea şi reintegrarea 
socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării şi exploatării.   
7.3. Asigurarea măsurilor necesare pentru acordarea serviciilor destinate victimelor 
violenţei în familie. 
 
8. Promovarea formării profesionale şi supervizării 
8.1. Asigurarea formării pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul asistenţei sociale şi promovarea schimbului de experienţă naţional şi 
internaţional.  
8.2. Asigurarea coordonării metodologice pentru formarea 
specialiştilor/personalului cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale de la nivelul 
primăriilor şi instituţiilor colaboratoare (şcoli, şcoli speciale etc.) şi dezvoltarea 
parteneriatelor interinstituţionale.  
 
(B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului 
separat de părinţi  
9. Responsabilizarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru prevenirea 
separării copilului de părinţi  
9.1. Acordarea sprijinului metodologic autorităţilor locale responsabile în 
prevenirea separării copilului de familie.  
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9.2. Asigurarea suportului necesar autorităţilor locale în înfiinţarea/dezvoltarea 
serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile. 
 
10. Dezvoltarea  serviciilor sociale la nivelul judeţului Dolj 
10.1. Dezvoltarea parteneriatului public-privat, atât pe plan naţional cât şi 
internaţional, în vederea accesării de fonduri şi dezvoltării serviciilor sociale.    
10.2. Creşterea calităţii serviciilor sociale.  
10.3. Dezvoltarea sistemului de asistenţă şi protecţie socială în funcţie de nevoile 
existente la nivelul judeţului Dolj.  
 
11. Protecţia grupurilor vulnerabile care necesită o atenţie specială (de exemplu, 
copiii străzii, copiii delincvenţi, copii/tineri cu handicap) 
11.1. Monitorizarea şi asigurarea intervenţiei specializate pentru copiii proveniţi 
din mediul stradal.  
11.2. Furnizarea serviciilor de specialitate pentru copiii care săvârşesc fapte penale 
şi nu răspund penal.   
11.3. Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor destinate copiilor/tinerilor cu 
handicap.   
11.4. Asigurarea serviciilor pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de 
protecţie, în vederea asumării abilităţilor de trai independent şi/sau integrării lor 
socioprofesionale.  
11.5. Asigurarea accesului la servicii sociale pentru grupurile vulnerabile 
identificate, având ca prioritate integrarea socială a acestora. 
 
(C) Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap/aflate în 
dificultate  
12.1. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap/în 

dificultate.   
12.2. Promovarea şi acordarea sprijinului în vederea accesului la serviciile sociale 

şi participării active la viaţa socială.  
12.3. Dezvoltarea parteneriatului public – privat.  
12.4. Furnizarea unor servicii specializate care să răspundă nevoilor individuale 

ale persoanei cu handicap/ în dificultate.  
12.5. Asigurarea tranziţiei copilului cu handicap din sistemul de protecţie a 

copilului în sistemul de protecţie a adultului cu handicap.  
 
(D) Promovarea alternativelor la sistemul de protecţie de tip rezidenţial şi a 
serviciilor de prevenire a instituţionalizării 
13.1. Promovarea şi dezvoltarea serviciilor de tip familial/de zi.   
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(E) Creşterea gradului de integrare/reintegrare socio-profesională pentru 
persoanele cu handicap/ în dificultate 
14.1. Dezvoltarea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi integrării 
profesionale a persoanelor adulte cu handicap.  
14.2. Dezvoltarea parteneriatului public-privat. 
14.3. Colaborarea şi acordarea sprijinului autorităţilor administraţiei publice locale 
în vederea identificării, monitorizării şi asigurării intervenţiei pentru persoana 
adultă cu handicap/în dificultate, în vederea integrării/reintegrării sociale. 
 
 
VIII. SURSE DE FINANŢARE 
 
Implementarea prezentei strategii se finanţează din următoarele surse: 

• bugetul judeţului, care contribuie la înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor de 
protecţie a copilului şi asistenţă socială a persoanei adulte cu handicap/în 
dificultate;  

• fonduri de la bugetul judeţului prin transfer de la bugetul de stat; 
• fonduri externe, prin accesarea programelor de finanţare; în acest caz, 

Consiliul Judeţean Dolj va asigura atât cofinanţarea serviciului nou-înfiinţat, 
cât şi sustenabilitatea acestuia;  

• donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori 
juridice, în condiţiile legii; 

• alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
IX. REZULTATE 
 
(A) Protecţia şi promovarea drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei 
adulte cu handicap/în dificultate 
a). monitorizarea respectării drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei adulte 
cu handicap/în dificultate; 
b). diversificarea modalităţilor de sprijin acordate familiilor în dificultate;  
c). întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; 
d). (re)stabilirea identităţii pentru copiii găsiţi/părăsiţi; 
e). respectarea dreptului copilului de a menţine relaţii personale cu părinţii, 
rudele/alte persoane faţă de care a dezvoltat relaţii de ataşament (în caz de 
separare, divorţ, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, executarea unei pedepse 
privative de libertate, părinţi cu domiciliul în alte state, internări prelungite etc.); 

 16



f). respectarea dreptului beneficiarilor serviciilor sociale la demnitate, imagine şi 
intimitate în mass-media; 
g). creşterea nivelului de implicare a beneficiarilor în luarea deciziilor care îi 
privesc precum şi în sesizarea încălcării drepturilor lor; 
h.). creşterea procentului de persoane cu dizabilităţi care au accesat servicii de 
recuperare/reabilitare şi creşterea calităţii serviciilor furnizate; 
i). creşterea gradului de informare a autorităţilor locale în ceea ce priveşte 
prevenirea abandonului şcolar;  
j). creşterea capacităţii copiilor/tinerilor de a lua decizii cu privire la orientarea 
şcolară şi profesională; 
k). diversificarea activităţilor de petrecere a timpului liber;  
l). furnizarea serviciilor de calitate grupurilor-ţintă identificate; 
m). sensibilizarea populaţiei şi creşterea gradului de informare cu privire la 
serviciile furnizate şi promovarea drepturilor beneficiarilor; 
n). abordarea multidisciplinară şi interinstituţională în ceea ce priveşte intervenţia 
în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului precum şi în cazurile de 
violenţă în familie;  
o). creşterea calităţii serviciilor oferite de către profesioniştii care interacţionează 
cu beneficiarii serviciilor sociale. 
 
(B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului 
separat de părinţi  
a). creşterea capacităţii autorităţilor locale în asumarea problematicii copiilor;  
b). diversificarea serviciilor sociale atât la nivel judeţean cât şi la nivel local;   
c). creşterea eficienţei parteneriatelor în domeniul asistenţei sociale;  
d). creşterea calităţii serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile.  
 
(C) Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap/ în dificultate  
a). creşterea calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor adulte cu handicap/în 
dificultate; 
b). respectarea dreptului persoanei adulte cu handicap de a accesa, în mod 
nediscriminator, serviciile sociale; 
c). prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale pentru persoanele adulte cu 
handicap/în dificultate.  
 
(D) Promovarea alternativelor la sistemul de protecţie de tip rezidenţial şi a 
serviciilor de prevenire a instituţionalizării 
a). prevenirea instituţionalizării şi creşterea accesului la serviciile alternative.  
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(E) Creşterea gradului de integrare/reintegrare socio-profesională pentru 
persoanele cu handicap 
a). diminuarea numărului persoanelor adulte cu handicap/dificultate, aflate în risc 
de excluziune socială.  
 
 
X. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
Ordonatorul principal de credite – Consiliul Judeţean Dolj şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj coordonează şi monitorizează 
activitatea de implementare a obiectivelor cuprinse în prezenta strategie şi 
evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice. 
 
Monitorizarea şi evaluarea implementării prezentei strategii constau, în principal, 
în verificarea atingerii obiectivelor propuse.  
 
În baza obiectivelor de dezvoltare, structurile organizatorice îşi vor elabora 
propriul plan operaţional pentru implementarea strategiei judeţene în domeniul 
asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului, cu detalierea activităţilor şi 
indicatorilor în termeni cantitativi şi/sau calitativi, plan ce va fi aprobat de 
Directorul General al instituţiei. 
 
Evaluarea se va realiza în mod periodic, anual şi la încheierea perioadelor de 
implementare propuse în planul operaţional.  
 
La încheierea etapelor consemnate prin planurile operaţionale, se va lua în 
considerare revizuirea per ansamblu a prezentei strategii, ţinând cont de evoluţia 
nevoilor beneficiarilor, a numărului acestora precum şi de dinamica societăţii. 
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CAPITOLUL I 

INTRODUCERE 
 

Prezentul PROGRAM INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI este 

întocmit conform prevederilor OM. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi 

punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, şi HG nr. 

543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de 

gestionare a calităţii aerului. 

Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor / acţiunilor 

ce se desfăşoară într-o perioadă nu mai mare de 5 ani, în zonele şi aglomerările unde 

pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită /şi sau ale 

valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori. Se iniţiază pe baza datelor despre 

calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare a 

Calităţii Aerului (SNEGICA) combinate cu rezultatele din modelarea dispersiei poluanţilor, 

şi este elaborat de Comisia Tehnică, a cărei componenţă este aprobată prin Ordin al 

Prefectului judeţului Dolj nr. 2/15.01.2008 şi care îşi desfăşoară activitatea în baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Localizarea municipiului Craiova 
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Programul Integrat de gestionare a Calităţii aerului pentru indicatorii PM10 şi SO2 în 

aglomerarea urbană Craiova a fost elaborat pe baza măsurătorilor efectuate de către 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj în anii 2006, 2007 şi 2008 la staţiile de măsurare 

DJ1-Calea Bucureşti, DJ2-Primărie, DJ3-Billa, DJ4-Işalniţa şi DJ5-Breasta. 

Valorile limită şi perioada de mediere pentru poluanţii dioxid de sulf (SO2), pulberi în 

suspensie (PM10 şi PM2,5) sunt cele prevazute în Ordinul MAPM nr. 592/2002. 

 
Nr. 
crt. 

Poluant Perioada de 
mediere 

Valoarea limită Marjă de toleranţă Data până la 
care trebuia 
atinsă 
valoarea limită 

1. Dioxid de sulf 
1.1 Valoarea limită 

orară pentru 
protecţia sănătăţii 
umane 

1h 350 micrograme/mc;  
a nu se depăşi de 
peste 24 de ori într-un 
an calendaristic  

150 microgram/mc 
(43%) la data intrării 
în vigoare a 
prezentului normativ, 
redusă la 1 ianuarie 
2004 şi apoi din 12 în 
12 luni cu procente 
anuale egale pentru 
a ajunge la 0% la 1 
ianuarie 2007 

1 ianuarie 2007 

1.2 Valoarea limită 
zilnică pentru 
protecţia sănătăţii 
umane 

24h 125 micrograme/mc; a 
nu se depăşi de peste 
3 de ori într-un an 
calendaristic  

nu 1 ianuarie 2007 

1.3 Valoarea limită 
pentru protecţia 
ecosistemelor 

An 
calendaristic 
şi iarna (1 
octombrie – 
31 martie) 

20 micrograme/mc Nu 1 ianuarie 2007 

2. Pulberi în suspensie (PM10) 
Faza 1 
2.1.1 Valoarea limită 

zilnică pentru 
protecţia sănătăţii 
umane 

24h 50 micrograme/mc 
PM10;  
a nu se depăşi de 
peste 35 de ori într-un 
an calendaristic 

25 microgram/mc 
(50%) la data intrării 
în vigoare a 
prezentului normativ, 
redusă la 1 ianuarie 
2005 şi apoi din 12 în 
12 luni cu procente 
anuale egale pentru 
a ajunge la 0% la 1 
ianuarie 2007 

1 ianuarie 2007 

2.1.2 Valoarea limită 
anuală pentru 
protecţia sănătăţii 
umane 

An 
calendaristic 

40 micrograme/mc 
PM10 

20 microgram/mc 
(50%) la data intrării 
în vigoare a 
prezentului normativ, 
redusă la 1 ianuarie 
2005 şi apoi din 12 în 
12 luni cu procente 

1 ianuarie 2007 
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anuale egale pentru 
a ajunge la 0% la 1 
ianuarie 2007 

Faza 2 *1) 
2.2.1 Valoarea limită 

zilnică pentru 
protecţia sănătăţii 
umane 

24h 50 micrograme/mc 
PM10;  
a nu se depăşi de 
peste 7 de ori într-un 
an calendaristic 

Se derivă din date şi 
este echivalentă cu 
valoarea limită din 
faza 1 

1 ianuarie 2010 

2.2.2 Valoarea limită 
anuală pentru 
protecţia sănătăţii 
umane 

An 
calendaristic 

20 micrograme/mc 
PM10 

10 microgram/mc 
(50%), la 1 ianuarie 
2007, redusă  apoi 
din 12 în 12 luni cu 
procente anuale 
egale pentru a 
ajunge la 0% la 1 
ianuarie 2010 

1 ianuarie 2010 

*1) valori limită indicative ce se revizuiesc în baza noilor informaţii privind efectele asupra 
sănătăţii şi mediului, fezabilităţii tehnice şi experienţei de aplicare a valorilor limită din faza 1 

 
Începând din anul 2006, supravegherea calităţii aerului s-a realizat prin intermediul 

sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului, fiind format din 5 staţii automate, care 

au fost amplasate conform criteriilor prevăzute în Ord.592/2002. 

Poluanţii monitorizaţi sunt cei reglementaţi prin ORDIN 592/2002 pentru aprobarea 

Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor 

de evaluare a SO2, NO2, NOx, CO, Pb, PM10 sau PM2,5, benzen şi ozon(O3), menţionaţi în 

directivele europene privind calitatea aerului înconjurător (Directiva nr. 96/62/CE privind 

evaluarea şi managementul calităţii aerului, Directiva nr. 99/30/CE privind valorile limită 

pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxozi de azot, particule în suspensie şi plumb în 

aerul atmosferic, Directiva nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid 

de carbon în aerul atmosferic Directiva nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon). 

Măsurarea în puncte fixe a poluanţilor menţionaţi se face aplicând metodele de referinţă 

astfel: 

- pentru SO2 conform ISO/FDIS 10498 (proiect de standard) „Aer înconjurător – 

determinarea dioxidului de sulf ” – metoda fluorescenţei în ultraviolet; 

- pentru NO2, NOx conform ISO 7996/1985 „Aer înconjurător – determinarea 

concentraţiei masice de oxizi de azot ” – metoda prin chemiluminiscenţă; 

- pentru Pb conform ISO 9855/1993 „Aer înconjurător – determinarea conţinutului de 

plumb din aerosoli colectaţi pe filtre” – metoda spectroscopiei cu absorbţie atomică; 
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- pentru PM10 conform EN 12341 „Calitatea aerului – procedura de testare pe teren 

pentru a demonstra echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fracţiunii PM10 din 

pulberi în suspensie” – principiul de măsurare se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii 

PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul metodei 

gravimetrice; 

- pentru C6H6 este metoda standardizată de CEN, de prelevare prin aspirare     

printr-un cartuş absorbant – metoda gaz-cromatografică; 

- pentru CO conform ISO 4224 – metoda spectrometrică în infraroşu nedispersiv 

(NDIR);  

- pentru O3 conform ISO 13964 – metoda fotometrică în UV. 

 

Structura reţelei din aglomerarea Craiova: 
-staţia Calea Bucureşti (DJ1) - staţie de trafic, locaţia respectivă fiind cea mai 

aglomerată din punct de vedere al traficului; 

-staţia Primarie (DJ2) - staţe de fond urban, situată într-o zonă neexpusă direct traficului 

şi industriei; 

-staţia Billa (DJ3) - staţie mixtă - industrială şi de trafic, aflată sub influenţa ambelor 

termocentrale, a Combinatului Chimic şi a reţelei de trafic greu din vestul oraşului; 

-staţia Işalniţa (DJ4) - staţie industrială, situata în mediu suburban, aflată sub influenţa 

Combinatului Chimic şi a termocentralei din zonă; 

-staţia Breasta (DJ5) - staţie de fond regional, situată la distanţă de toate sursele de 

poluare majore din aglomerare. 
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Fig. 2 Amplasarea staţiilor în aglomerarea urbană Craiova 

APM Dolj a iniţiat elaborarea programului de gestionare a calităţii aerului prin 

încheierea protocoalelor de colaborare cu autorităţile cu sarcini în domeniu (32 protocoale) 

şi propunerea Comisiei tehnice numită prin Odinul prefectului judeţului Dolj nr. 

2/15.01.2008. 

Programul de gestionare a calităţii aerului elaborat de Comisia Tehnică, a fost supus 

dezbaterii publice, conform procedurii cuprinse în  Ord. MMGA nr 35/2007 prin stabilirea de 

întâlniri între reprezentanţii titularilor de activităţi, ai Comisiei tehnice şi public. În urma 

dezbaterii s-a încheiat  un proces-verbal care a cuprins discuţiile şi concluziile întâlnirii. 

Comisia tehnică a organizat dezbaterea publică la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Dolj, în afara orelor de program. Publicul a fost invitat să formuleze observaţii la programul 

de gestionare, în scris, şi să le transmită pe adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, 

Str. Petru Rareş nr.1, sau la adresa de e-mail office@apmdj.ro. 

Programul de gestionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj, în 

termen de 90 de zile de la finalizarea lui.  

Măsurile şi activităţile din cadrul programului de gestionare a calităţii aerului se 

desfăşoară pe o perioadă de 5 ani. 

 

Progrese realizate în domeniul calităţii aerului 
Prin Planurile de acţiuni aferente autorizaţiilor integrate de mediu s-au stabilit măsuri de 

limitare a emisiilor în aer, cum ar fi : 
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S.E. Craiova II va  realiza  următoarele măsuri pentru reducerea poluării, incluse în 

Planul de Acţiuni, parte integrantă a Autorizaţiei Integrate de Mediu: 

 Realizare instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere la blocurile energetice nr. 1 şi 

2 

 Montare arzători cu NOx redus blocurile energetice nr. 1 şi 2 

 Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mânăstirii folosind 

tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de cenuşă de electrofiltru 

 Eliminarea spulberărilor şi stabilizarea depozitului de zgură şi cenuşă prin plantarea 

de specii arboricole predominant pe direcţia vîntulului  
 Realizarea instalaţiilor de măsurare a debitelor de ape evacuate la Valea Şarpelui şi 

Valea Mânăstirii 

 Montare atenuatoare de zgomot medie presiune la cazanul energetic nr.2 şi eşapări 

atmosferice la grupul nr. 1 şi 2. 

În ceea ce priveşte SC DOLJCHIM SA Craiova se implementează Sistemul Integrat de 

Management aprobat de Comitetul Executiv al Petrom SA. Investiţiile in SC DOLJCHIM SA 

Craiova au fost în principal direcţionate către modernizarea infrastructurii şi a logisticiii 

coroborate cu proiectele de mediu. Proiectele derulate sau în curs de derulare reflectă 

preocuparea permanentă pentru creşterea eficienţei, a siguranţei muncii precum şi pentru 

mediul înconjurător şi au constat din: 

 montarea aparaturii pentru monitorizare on-line la toate gurile de vărsare în emisar; 

 ecologizarea instalaţiilor oprite; 

 achiziţionarea unui sistem de aerare pentru staţia de epurare; 

 achiziţia şi montajul echipamentelor pentru reducerea pulberilor la instalaţia Uree; 

 realizarea celulei pentru depozitarea deşeurilor cu conţinut de azbest în interiorul 

depozitului de deşeuri nepericuloase din Doljchim. 
 

Cadru legislativ 

Directiva 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului 

înconjurător şi directivele fiice stabilesc ţinte în ceea ce priveste calitatea aerului, cu scopul 

de a evita sau reduce efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane şi a mediului, a 

poluanţilor atmosferici. 
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  Transpunerea Directivei cadru 96/62/CE s-a realizat în România prin adoptarea 

următoarelor acte legislative: 

 O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei (M.Of. nr. 63/06.12.2000), 

modificată si aprobată prin Legea nr. 655/2001(M.Of.. nr. 773/4.12.2001); 

 H.G. nr. 586/2004 (M.Of.nr.398/03.05.2004) privind înfiinţarea şi organizarea 

Sistemului Integrat de Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului (SNEGICA). 

 H.G. nr. 543/2004 (M.Of.nr.393/04.05.2004) privind elaborarea şi punerea în 

aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului; 

 H.G. nr. 731/2004 (M.Of.nr.496/02.06.2004) privind aprobarea Strategiei 

Naţionale pentru Protecţia Atmosferei; 

 H.G. nr. 738/2004 (M.Of.nr.476/27.05.2004) privind aprobarea Planului Naţional 

de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei; 

 Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea 

aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în 

România (M. Of. nr. 739/09.10.2002) 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35/2007 privind aprobarea 

metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a 

calităţii aerului. 

 Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea 

Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor 

de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie 

(PM10, PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul 

înconjurător (M.Of. nr. 765/21.10.2002). 

Până la sfârsitul anului 2008 conform Angajamentelor semnate de ţara noastră este 

necesar să fie creat Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii 

Aerului prin dotarea autorităţilor locale pentru protecţia mediului cu echipamente de 

monitorizare a calităţii aerului şi cu echipamente de laborator. 

OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu completări şi modificări 

ulterioare 

Aceste acte normative pot fi consultate de către public la adresa de internet 

http://www.anpm.ro 

http://www.anpm.ro/
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CAPITOLUL II 

DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI/REGIUNII 

POTENŢIAL A FI AFECTATĂ DE EPISODUL DE POLUARE 

 

2.1. Date generale 
 

Judeţul Dolj este situat în zona de sud-sud-vest a României, se întinde între paralele 

44°00' şi 44°30' latitudine nordica şi meridianele 22°00' şi 23°00' longitudine estică, fiind 

străbătut de la nord la sud de râul Jiu, al cărui nume îl poartă - Doljiu, adică Jiul de Jos. 

Suprafaţa totală este de 7.414 kmp şi reprezintă 3,1% din suprafaţa ţării. Din acest 

punct de vedere Doljul se situează pe locul 7 între unităţile administrativ-teritoriale ale 

României. 

Judeţul Dolj este învecinat cu judeţele: Mehedinţi la vest, Gorj şi Vâlcea la nord, Olt 

la est şi fluviul Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanţă ce constituie o parte 

din graniţa naturală a României cu Bulgaria. 

 

 

Fig. 3  Harta judeţului Dolj 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C5%A3i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2lcea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
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Municipiul Craiova face parte din câmpia Olteniei, fiind situat pe malul stang al Jiului, 

la ieşirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 si 116 m.  

 Relieful este specific zonei de câmpie. Spre partea nordică se observa o uşoară 

influenţă a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.  

 

                     Fig. 4   Formele de relief în Oltenia 

Conform O.M.nr.745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea 
aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, localităţile din 
aglomerarea Craiova sunt: 

 Făcăi; 

 Mofleni; 

 Popoveni; 

 Şimnicu de Jos; 

 Cernele; 

 Cernelele de Sus; 

 Izvoru Rece; 

 Rovine. 

http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=413
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 Localitatea Işalniţa face parte de asemenea din aglomerare şi este situată la N-NV 

de municipiul Craiova, la o distanţa de cca.10km de centrul municipiului Craiova. 

Relieful judeţului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia şi zona de deal. 

Altitudinea creşte de la 30 la 350 m faţă de nivelul mării, din sudul spre nordul judeţului, 

formând un larg amfiteatru. Relieful apare ca nişte trepte plate care se ridică sub formă de 

piramidă din lunca Dunării spre dealurile Amaradiei, de la 30 m până la 350 m deasupra 

nivelului marii. Merită menţionată existenţa în sudul judeţului a celei mai mari suprafeţe 

nisipoase din ţară, în paralel cu un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările 

Dunării, fie de acumulările de precipitaţii. După aspectul general predominant al reliefului, 

judeţul Dolj poate fi considerat un judeţ de câmpie, iar după agentul principal care a 

generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului său se încadreaza perfect 

în categoria judeţelor dunărene. 

Pe acest generos pamânt trăiesc aproximativ 770.000 locuitori grupaţi în două  

municipii, cinci oraşe şi 104 comune, cu o pondere a populaţiei urbane de 51 %. 

În ceea ce priveşte clima, judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, cu 

influenţe mediteraneene datorită poziţiei sud - vestice. Poziţia şi caracterul depresionar al 

terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura lanţului muntos carpato-balcanic, 

determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea centrala şi nordică a ţării, cu o 

medie anuală de 10 -11.5°C. 

Principalele cursuri de apă ale judeţului Dolj sunt în ordinea mărimii debitului :fluviul 

Dunărea al cărui curs se desfaşoară pe 150 km în limitele judeţului, râul Jiu care străbate 

judeţul de la nord la sud pe o distanţă de 154 km şi râul Amaradia care se varsă în rîul Jiu 

fiind cel mai mare afluent al acestuia de pe teritoriul judeţului Dolj. Pe teritoriul judeţului Dolj 

se află un singur lac natural şi anume lacul Bistreţ aflat în lunca Dunării. 

 
2.2. Condiţii  climatice  
La staţia de fond urban DJ2  au fost identificate valori ale vitezei vântului  

corespunzătoare calmului atmosferic (sub 1,5 m/s). În perioada 2007 - 2009 la această 

statie s-au înregistrat medii anuale ale vitezei vântului (luându-se în considerare şi orele de 

calm atmosferic) cu următoarele valori: 

2007 – 1,2 m/s; 
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2008 – 1,06 m/s; 

2009 – 0,91 m/s 

În cei trei ani, aproximativ 30% din datele orare de viteza vântului s-au situat sub  

0,5 m/s, iar 70-80% din depăşirile valorii limită zilnice la PM10 s-au înregistrat în zile în care 

viteza medie a vântului s-a situat sub 1,5 m/s. 

Anii 2007 şi 2008 au fost caracterizaţi de perioade lungi cu temperaturi ridicate şi 

secetoase, în aceşti ani atingându-se temperaturi ridicate, de peste 280C începând cu luna 

mai şi încheind cu sfărşitul lunii septembrie. 

Între vitezele şi direcţiile curenţilor de aer măsurate la staţia ANM şi vitezele şi 

direcţiile de vânt măsurate la staţiile de monitorizare a calităţii aerului  DJ2 şi DJ4 există o 

confidenţă relativ scăzută datorită amplasamentului topografic diferit. Dinamismul 

atmosferic este unul particular, staţia DJ4 fiind amplasată în culoarul Văii Jiului este supusă 

componentelor de curenţi aerieni orientaţi pe direcţiile NV-SE, iar staţia DJ2 suferă 

influenţele orografiei urbane. 

În concluzie condiţiile de dispersie ale poluanţilor în oraş sunt dezavantajoase, 

favorizând acumularea acestora şi transportul poluanţilor pe direcţia NV – SE (orientarea 

generală a Luncii Jiului). 

Din punct de vedere al studierii caracteristicilor meteorologice pe cuprinsul judeţului 

Dolj, işi desfaşoară activitatea staţiile meteo Craiova, Băileşti, Calafat şi Bechet, care 

efectuează observaţii asupra principalelor elemente şi fenomene meteorologice care 

influenţează direct multe din aspectele sociale şi de mediu din judeţul Dolj. 

Tabelele următoare sunt aferente anului 2007, 2008 
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2007 

Statia Luna Temperatura 
aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 

anualăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

anualăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii 
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

C
R

A
IO

VA
 

I 5,5   5 1 2 2   N 6 
II 4   12  7 3  NE 10,8 
III 7,6   8 2    E 21,2 
IV 12,9    5    SE 8,9 
V 18,7        S 9,9 
VI 23,0   1 9   12 SV 9,6 
VII 26,5 42,6 (24.07)   2   2 V 17,3 
VIII 23,0   2 10  1 9 NV 10,7 
IX 15,8   6 6   2 Calm 5,5 
X 11,3   13 1  6  Vant maxim 

anual XI 2,8   12  3 10  
XII -1,6  -11,1 (20.12) 8  6 18  752,3 V 

Anuala 12,4   67 36 18 40 25 16 m/s 
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Statia Luna Temperatura 
aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 

anualăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

anualăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii 
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

B
Ă

IL
EŞ

TI
 

I 5,6   5 1  1   N 1,2 
II 4,8   11  47 2  NE 2,3 
III 8,4   4 4   2 E 11,8 
IV 13,6    3   1 SE 8,7 
V 19,4    15   13 S 1,8 
VI 24,2    8   11 SV 0,6 
VII 26,9 44 (24.07)   1   3 V 5,4 
VIII 23,6    10  1 10 NV 25,3 
IX 16,3   1 10  3 4 Calm 42,7 
X 11,4   10 1  3  Vant maxim 

anual XI 3,7   11 1 2 7  
XII -1,6  -13,5 (23.12) 6  6 17  654,2 V 

Anuala 13   48 54 12 34 44 16 m/s 
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Statia Luna Temperatura 
aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 

anualăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

anualăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii 
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

C
A

LA
FA

T 

I 7,5   4 1     N 11,8 
II 5,2   10 2 1 1  NE 6,5 
III 8,4   8 6    E 16,2 
IV 14,4    1   1 SE 7,5 
V 19,5   1 15   10 S 5,0 
VI 24,4    7   6 SV 3,3 
VII 27,3 44,3 (24.07)   2   1 V 22,6 
VIII 23,9    10   7 NV 22,5 
IX 16,8   3 8  1 3 Calm 4,6 
X 11,7   11 7  3  Vant maxim 

anual XI 4,1   10 5 2 7  
XII -1,0  -13,8 (23.12) 4 2 5 15  583,7 V 

Anuala 13,5   51 66 8 27 28 13 m/s 
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Statia Luna Temperatura 
aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 

anualăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

anualăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii 
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

B
EC

H
ET

 

I 5,5   5 1 1 1   N 7,9 
II 4,5   7  2   NE 6,4 
III 7,9   6   1  E 15,3 
IV 13,5        SE 12 
V 19,8   4 14   8 S 6,4 
VI 24,0   1 8   4 SV 7,1 
VII 26,5 44,2 (24.07)   3   2 V 21,4 
VIII 23,3   3 6   5 NV 12,3 
IX 16,2    10   2 Calm 11,2 
X 11,0   15 1    Vant maxim 

anual XI 3,7   10     
XII -1,3  -12,4 (24.12) 6  5   499,9 V 

Anuala 12,9   57 43 8 2 21 12 m/s 
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2008 
Statia Luna Temperatura 

aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 
lunarăoC 

Temperatura 
aerului 

Minima lunarăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii 
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

C
R

A
IO

VA
 

I -3,8 8,2 -13,7 1  11 18 -  N 7,9 
II 2,9 20,6 -9,3 3  5 5 - NE 17,3 
III 8,3 21,4 -3,5 10 4 - - - E 23,2 
IV 12,4 24,4 3,1 7 12 - 4 2 SE 4,0 
V 17,1 34,0 5,4  13 - - 7 S 4,6 
VI 21,7 34,9 10,0  10 - - 6 SV 6,4 
VII 22,8 35,2 10,3 1 10 - 1 11 V 21,5 
VIII 24,3 35,9 12,5  3 - - 3 NV 10,5 
IX 16,3 35,3 3,3 7 6 - 3 - Calm 4,6 
X 12,5 24,2 3,9 7 1 - 6 1 Vant maxim 

anual XI 6,2 23,5 -6,3 8  - 5 - 
XII 1,8 15,7 -10,9 13 1 3 7 1 481,1 ENE 

Anuala 11,9 35,9(16.08.) -13,7(05.01.) 57 60 19 49 31 15 m/s 
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Statia Luna Temperatura 
aerului medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 

lunarăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

lunarăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii 
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

B
Ă

IL
EŞ

TI
 

I -3,2 8,4 -17,5 4 - 10 17 -  N 0,9 
II 3,2 22,2 -7,9 6 - 2 3 - NE 2,3 
III 8,8 22,7 -4,2 7 3 - - - E 10,9 
IV 13,2 26,1 0,0 2 10 - 4 3 SE 10,8 
V 18,2 35,2 5,2 - 8 - - 7 S 1,0 
VI 22,4 35,4 10,5 - 9 - 1 6 SV 7,8 
VII 23,3 35,7 10,6 - 7 - - 9 V 28,8 
VIII 26,4 17,5 12,3 - 8 - - 4 NV 253,8 
IX 18,2 36,6 5,7 2 - - - 1 Calm 44,0 
X 12,4 20,1 0,7 - 5 - 10 2 Vant maxim 

anual XI 6,8 23,0 -6,5 5 2 - 4 - 
XII -1,8 16,9 -14,4 12  2 12 - 500,5 V 

Anuala 11,9 37,5(15. 08.) -17,5(05.01.) 38 52 14 51 32 15 m/s 
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Statia Luna Temperatura 
aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
Maxima 

lunarăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

lunarăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

C
A

LA
FA

T 

I -2,5 14,4 -18,0 3 - 1`0 17 -  N 11,6 
II 4,1 21,1 8,0 3 - 1 5 - NE 9,3 
III 9,2 22,8 -3,7 7 4 - - - E 18,6 
IV 13,5 25,1 0,3 5 7 - 3 3 SE 6,1 
V 18,4 35,5 5,1 - 6 - - 4 S 3,7 
VI 22,5 35,8 10,8 - 7 - - 5 SV 3,9 
VII 23,8 36,3 11,7 - 7 - - 3 V 22,5 
VIII 24,7 38,0 11,4 - 4 - - 2 NV 18,5 
IX 17,1 36,8 4,7 1 7 - - - Calm 6,6 
X 12,8 26,0 1,5 1 - - 14 2 Vant maxim 

anual XI 7,9 24,0 -7,3 5 1 1 5 - 
XII 2,1 16,6 -15,5 11 1 3 10 - 536,4 NV 

Anuala 12,7 38,0(18.08.) 18,0(05.01.) 36 43 15 55 19 11 m/s 
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statia Luna Temperatura 
aerului 
medie 

lunaraoC 

Temperatura 
aerului 
maxima 
lunarăoC 

Temperatura 
aerului 
Minima 

lunarăoC 

Fenomene meteo 
deosebite (nr.zile in care s-au inregistrat) 

Precipitatii
(l/mp) total 

anual 

Directia 
vantului % 

Ploaie Aversa 
de 

ploaie 

Ninsoare Ceata Desc. 
electrice 

B
EC

H
ET

 

I -3,4 10,8 -25,7 3 - 5 14 -  N 5.7 
II 3,1 21,9 -9,2 1 - 1 4 - NE 9,3 
III 9,2 24,3 -3,3 5 2 - - - E 23,3 
IV 13,2 26,5 3,6 8 6 - - 1 SE 4,0 
V 17,8 35,1 5,7 1 9 - - - S 4,3 
VI 22,3 36,6 9,3 - 7 - - 3 SV 10,9 
VII 23,4 37,0 10,5 - 8 - - - V 27,5 
VIII 24,4 38,1 12,5 - 2 - - - NV 5,5 
IX 16,7 37,1 6,0 7 1 - - - Calm 9,5 
X 11,8 25,6 -0,2 4 - - - - Vant maxim 

anual XI 6,6 22,2 -8,6 4 - - - - 
XII 2,2 19,4 -11,3 11 - 3 2 - 432,9 E 

Anuala 12,3 38,1(16.08.) -25,7(05.01.) 44 35 9 20 4 12 m/s 
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 2.3. Resursele naturale 
 

Resurse naturale neregenerabile 
 

Resursele din subsolul judeţului Dolj cuprind zăcăminte de ţiţei, la Melineşti, 

Brădeşti, Almăj, Şimnicu de Sus, Gherceşti, Pieleşti, Coşoveni, Malu Mare, Cârcea, gaze 

naturale la Işalniţa, Gherceşti, Şimnicu de Sus, Pieleşti şi Coşoveni. 

Ca roci de construcţie menţionăm: argile, luturi argiloase, balast, aflate în diferite 

perimetre din aria localităţilor Calafat, Filiaşi, Bârca, Cernele, Lipov, Işalniţa ş.a. 

Celelalte resurse naturale sunt reprezentate prin bogăţia apelor de suprafaţă, 

calitatea deosebită a solului, pădurile, păşunile şi fâneţele naturale. 

 

Resurse naturale regenerabile  

 

Apele freatice  
 

În partea nordică a unităţilor deluroase, apa freatică se află la adâncimi de 15-22 m 

şi este interceptată de văile râurilor prin izvoare ce apar la baza dealurilor şi alimentează 

afluenţii Jiului. 

Pe terasele Dunării, adâncimea apei freatice ajunge până la 5-10 m, iar în Lunca 

Dunării, se menţine între 2-5 m. Pe câmpul mai înalt, de la est de Desnăţui, dintre Radovan 

– Segarcea – Drănic, adâncimea apelor este cuprinsă între 20-30 m. Aceeaşi valoare a 

adâncimilor se menţine şi în zona câmpului înalt Leu – Rotunda (din Câmpia Romanaţilor 

la est de Jiu). 

În unele locuri apele subterane de adâncime, precum şi cele freatice au caracter 

mineralizat, cu conţinut clorosodic şi sulfuros, ca cele din aria localităţilor Urzicuţa şi 

Gighera din sudul Judeţului, folosite de localnici în scop terapeutic. 

În condiţiile unor amenajări corespunzătoare sub raport igienico-sanitar şi a altor 

dotări, pot deveni locuri importante pentru localnici în scopul tratamentului balnear. 
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Vegetaţia 
 

Vegetaţia spontană a suferit în ultimele două secole modificări însemnate, ca urmare 

a intervenţiei omului care a defrişat pădurile de pe suprafeţe întinse, determinând 

despădurirea câmpiei şi a unei bune părţi din Piemontul Getic în scopul transformării lor în 

vaste zone pentru practicarea culturilor agricole sau de ţinuturi cu ierburi pentru păşunarea 

animalelor. 

În judeţul Dolj, în special în jumătatea sudică a acestuia, vegetaţia naturală a fost 

înlocuită în proporţie de peste 90% cu terenuri agricole, intercalate pe alocuri, de pâlcuri de 

pădure cu specii de stejar pufos (Quercus pubescens) sau din stejar brumăriu (Quercus 

pedunculiflora). Pajiştile din această zonă sunt puternic stepizate, compuse din ierburi 

adaptate la secetă. 

 

 

Fig. 5 Imagine din satelit a spaţiului român (judeţul Dolj) 
 

Aceeaşi situaţie se remarcă şi în jumătatea nordică, colinară, a judeţului. Analizând 

în prezent vegetaţia se constată că ea urmăreşte în linii mari treptele de relief, adaptându-

se la condiţiile impuse de acestea. 
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În partea de nord a judeţului, cu ţinuturi deluroase mai înalte apar păduri de cer 

(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), iar în Dealurile Amaradiei, cu altitudini mai 

mari se află păduri de gorun (Quercus petraea), a cărui arie de răspândire se află pe 

întreaga jumătate nordică a Podişului Getic, până la limita cu Subcarpaţii Getici.  

Alături de acestea se întâlnesc şi alte specii de foioase care apar în dealurile mai 

joase şi chiar în câmpie cum sunt: teiul, ulmul, frasinul, carpenul. 

În partea de mijloc a judeţului, până la limita localităţilor Pleniţa – Segarcea – Apele 

Vii, se află păduri de cer şi gârniţă, dar sub formă de fragmente, faţă de fostele ţinuturi, 

cândva, cu păduri întinse. Frecvent, apar specii de stejar pufos şi brumăriu, care fac 

trecerea spre silvostepă, cu specii de ierburi din familia gramineelor: păiuşul, pirul, 

bărboasa, coada vulpii, golomătul etc. 

Excepţie face sectorul din vestul şi nord-vestul oraşului Craiova, în aria localităţilor: 

Breasta, Leamna, Bucovăţ, unde apare o grupare de arbori „favorizată” de cadrul natural 

oferit de Valea Jiului, cum sunt: gârniţa, gorunul, frasinul, stejarul pufos şi fagul. Prezenţa 

fagului în pădurea de la Lemna, în plină zonă a stejarului, reprezintă o curiozitate din punct 

de vedere ştiinţific pentru această regiune, aici fiind limita cea mai sudică a fagului în ţara 

noastră. 

Câmpia din sudul judeţului, ca domeniu al silvostepei, prezintă numai cîteva petice 

de pădure poienită, alcătuită fie din stejar pufos, fie stejar brumăriu, care coboară până 

aproape de Lunca Dunării. 

Ca urmare a defrişărilor şi îndeosebi de pe terenurile nisipoase, acţiunea vânturilor a 

reactivat dislocarea nisipurilor, fapt ce a impus plantarea zonelor afectate de dune cu 

salcâmi care au devenit perdele de protecţie pentru diminuarea efectelor acestora în 

perimetrul localităţilor: Maglavit, Ciuperceni, Poiana Mare, Desa, Piscu Vechi, Ghidici, 

precum şi pe teritoriul din stânga Jiului, la Rojişte, Apele Vii, Celaru, Amărăşti, Piscu 

Sadovei, Bechet, Călăraşi şi Dăbuleni. 

În prezent, pe terenurile nisipoase, irigate, apar şi intercalaţii de culturi creând un 

nou peisaj, ca urmare a activităţii antropice. 

Vegetaţia Luncii Dunării şi Jiului este influenţată de terenurile nisipoase, nivelul apei 

freatice aproape de suprafaţa solului, precum şi de prezenţa mâlurilor umede. 



 

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ 
   

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ 
Adresa: Str. Petru Rareş , Nr.1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251‐ 412616  Fax : 0251‐419035 
e-mail : office@apmdj.ro  

 
 

25

De-a lungul acestora apar grupări de salcii, plopi, răchită, care formează coridoare 

de zăvoaie în plină câmpie aridă din vecinătate. De asemenea, apar şi specii de stejar în 

asociaţie cu subarboret de alun, măceş, cătină etc. 

În perimetrul bălţilor şi zonelor umede (mlaştini) apare o vegetaţie hidrofilă formată 

de specii de trestie, papură, nufăr, rogoz, pipirig, piciorul cocoşului, lintiţă etc. 

În sectoarele amenajate ale Luncii Dunării (Ghidici – Rast – Bistreţ, Jiu – Bechet – 

Dăbuleni), vechile asociaţii vegetale de plop şi salcie, au fost defrişate rămânând solitare în 

unele ostroave, iar în locul lor au apărut plantaţii noi din specii de arbori repede crescători, 

plopul negru hibrid şi salcia selecţionată. 

 

Fauna 
 

În linii generale repartiţia faunei urmăreşte mediul propriu de viaţă, respectiv, 

pădurea, silvostepa şi câmpul cultivat, luncile cu zonele sale umede până în domeniul 

acvatic propriu-zis. 

În zonă pădurilor de foioase şi subarboretelor trăiesc mamifere mari, căpriorul, 

mistreţul, iepurele, vulpea ş.a. Dintre păsări sunt specifice cele mici, cântătoare, 

privighetoarea, cucul, mierla, turtureaua, piţigoiul, sticletele, care sunt frecvente şi în 

zăvoaiele de pe lângă ape. Prin grija omului sunt amenajate în multe păduri, locuri pentru 

creşterea şi înmulţirea fazanilor (la Segarcea – Cobia, Bratovoeşti şi Plopşor). 

În câmpie, prezenţa plantelor ierboase din speciile gramineelor ca şi a culturilor 

agricole propriu-zise, determină existenţa mamiferelor rozătoare (şoarecele de câmp, 

şobolanul cenuşiu, popândăul) şi răpitoare mici (dihorul, nevăstuica, iar dintre mamiferele 

mai mari, vulpea şi iepurele). Dintre păsări menţionăm: prepeliţa, potârnichea, ciocârlia, 

graurul, iar prigoria şi lăstunul cuibăresc deseori în malurile lutoase sau nisipoase ale 

treptelor de relief. 

Dropia, o pasăre mare de câmpie, prezentă în trecut pe meleagurile doljene, a 

dispărut din cauza vânării excesive. Ultimele exemplare au fost văzute la începutul anilor 

1971 – 1972. 
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În lunci şi pe lângă ape, cuibăresc în stufărişuri, raţe şi gâşte sălbatice sau alte 

păsări mari, care găsesc hrana oferită de prezenţa bălţilor şi mlaştinilor (barza, pescăruşul, 

corcodelul, fluierarul, bâtlanul, cufundacul, iar ca specii rare: egreta). 

În domeniul acvatic domină lumea peştilor care trăiesc în lacurile amenajate de la 

Bistreţ, Cetate, Fântânele, Vârtop, Cornu, Caraula şi Preajba dar şi în cadrul celor cu regim 

natural în bălţile mai mari care au rămas în lunca neamenajată a Dunării şi Jiului şi chiar în 

râurile mai mici. 

Speciile de peşti reprezentative pentru apele judeţului nostru sunt: crapul, plătica, 

babuşca, sabiţa, văduviţa, şalăul, roşioara, ştiuca, somnul, carasul, caracuda, linul ş.a. 

Cu decenii în urmă, când exploatarea agricolă prin cultivarea luncii Dunării nu luase 

amploare, bogăţia în peşte a bălţilor făcea renumele judeţului Dolj. Desecările au redus 

considerabil suprafeţele ocupate de ape şi implicit producţia piscicolă. 

Amenajarea lacurilor piscicole ca cele de la Bistreţ – Dunăreni, Fântâna Banului, 

Fântânele, vor contribui la refacerea potenţialului piscicol al zonei. 

 
Solurile 

 

În strânsă legătură cu roca şi clima, precum şi cu vegetaţia, solurile din acest 

teritoriu aparţin provinciei silvo – stepă şi se grupează astfel: 

-clasa argilovisoluri cu tipurile: soluri brune de pădure, soluri brun-roşcate de pădure, 

soluri argiloiluviale moderat podzolite; 

-clasa molisoluri cu tipurile: cernoziomuri, cernoziomuri levigate, cernoziomuri 

castanii, cernoziomuri carbonatice ş.a.; 

-clasa solurilor neevoluate cu tipurile: soluri aluviale, soluri nisipoase, slab solificate. 

Clasa argilovisolurilor evoluează sub pădurea de stejar, cer şi gârniţă, pe formaţiuni 

geologice de argile, nisipuri şi pietrişuri care alcătuiesc Piemontul Getic şi respectiv 

dealurile din nordul judeţului. 

Solurile brune de pădure acoperă podurile teraselor şi culmile deluroase de la nord 

de linia Cornu, Terpeziţa, Craiova, Robăneşti. 

Solurile brun-roşcate de pădure apar frecvent în partea de mijloc a judeţului pe o 

fâşie lată, ocupând treptele mai înalte ale câmpiei de la vest de Jiu, ca şi partea nordică a 
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câmpului dintre Jiu şi Olt. Această fâşie reprezintă o zonă de tranziţie de la podiş la câmpia 

propriu-zisă a Olteniei. 

În sud, aceste soluri le întâlnim în arealul localităţilor: Unirea, Giubega, Perişor, 

Segarcea, Celaru. Această categorie de soluri se formează pe luturi argiloase şi loessoide 

(loessul – o rocă prăfoasă, uşor cimentată de culoare gălbuie) sunt soluri fertile pentru 

majoritatea culturilor agricole, pentru pomicultură şi viticultură. Renumitele plantaţii din 

podgoria Segarcea, Galicea Mare sau Dealul Viilor din jurul Craiovei, se află în cea mai 

mare parte pe astfel de soluri. 

Clasa molisolurilor, cu cernoziomuri levigate şi cernoziomuri ciocolatii, se formează 

pe luturi loessoide, depozite luto-nisipoase sub vegetaţia de stepă şi silvostepă pe terasele 

mai înalte de la vest de Valea Desnăţuiului şi pe câmpul din stânga Jiului unde nu sunt 

nisipuri. Existenţa lor se poate urmări pe o fâşie de la Maglavit, Moţăţei, Băileşti, Bârca, 

Gîngiova. 

Pe terasa inferioară şi în Lunca Dunării, afectată de acumulările nisipurilor, sectorul 

Calafat – Rast şi Bechet – Dăbuleni, există un mozaic de soluri cu uşoară dominare a 

cernoziomurilor nisipoase. 

Clasa solurilor neevoluate, prezente în lunca largă a Dunării şi Jiului, se grupează în 

soluri aluviale, care în multe porţiuni au evoluat spre cernoziomuri aluviale. 

În Lunca Dunării prezenţa aluviunilor nisipoase şi a nisipurilor spulberate de vânt a 

determinat predominarea solurilor nisipoase în diferite grade de evoluţie, precum şi a 

nisipurilor nesolificate. 

 

Date demografice 
 

Procesul de urbanizare 

 

Urbanizarea reprezintă procesul de dezvoltare intensă a oraşelor existente şi de 

creştere în ritm accentuat a numarului oraşelor şi a populaţiei urbane. Urbanizarea este un 

fenomen obiectiv, specific perioadei contemporane, având la bază dezvoltarea social-

economică şi evoluţia politică a ţărilor. Se poate realiza pe mai multe căi: prin extinderea 
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oraşelor existente, prin trecerea unor aşezări rurale în categoria celor urbane şi prin 

pătrunderea unor caracteristici urbane în toate tipurile de comunităţi. 

Procesul de urbanizare a devenit un fenomen general, specific si ireversibil, fiind 

rezultatul unor factori obiectivi ca: dezvoltarea comerţului, a transportului, a industriei, etc. 

În judeţul  Dolj procesul de urbanizare se realizează prin dezvoltarea continuă a 

oraselor existente, printr-o tendinţă de dezvoltare şi înglobare a localităţilor rurale aflate în 

imediata vecinătate a oraşelor şi municipiilor. 

 

Concentrările urbane 
 

Judetul 
Dolj 

 

Zona 
urbană  
( ha ) 

Intravilan 
( ha ) 

% zona urbană 
din suprafaţa 

judeţului 

Densitatea 
populaţiei în 
zona urbană 

741401 107095 634306 14,44 0,14 
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Calitatea aerului ambiental monitorizată de APM Dolj pentru anul 2006 
 

 
Jud Oraş Staţia Tipul 

staţiei 
Tip  
poluant 

Nr 
determinari 

Concentraţia  
anuală 

Frecventa 
depăşirii VL
conf.Ord.59/2002 

Observatii referitoare la  
VL luata in considerare 
pentru calculul depăşirilor 

Dolj Craiov
a 

Calea 
Bucureşti 

trafic SO2  6552 19 0.15%(9) Ref.media orara 

        NO  7296 19 0% Ref.media orara 
        NO2 7296 32 0% Ref.media orara 
        NOx 7296 60 0% Ref.media orara 
        CO  8760 0.5 0% Ref.media la 8 ore 
        Benzen  4344 4 0% Ref.medie anuală 
        Toluen  4344 5     
        O-xilen  4344 1     
        Etilbenzen  4344 2     
        m,p-xilen  4344 5     
        PM10  7296 65 65%; 

medie anuală depaşită 
Ref.medie zilnică 

    Primaria fond 
urban 

SO2  8016 22 0.01% Ref.media orara 

        NO  8016 11     
        NO2  8016 27 0% Ref.media orara 
        NOx  8016 45     
        CO  8016 0.5 0% Ref.media la 8 ore 
        Benzen 6552  4 0% Ref.medie anuală 
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        Toluen 6552  6     
        O-xilen 6552  2     
        Etilbenzen 6552  2     
        m,p-xilen 6552  6     
    Billa industrial SO2  8760 18 0.15% (10) Ref.media orara 
        NO 8760 19     
        NO2 8760 24 0% Ref.media orara 
        NOx 8760 52     
       O3 8760 68 80% Ref.media la 8 ore- 

valoarea tinta pt 2010  
pe timpul verii (aprilie-
septembrie) 

        PM10  5832 66 51%; 
medie anuală depaşită 

Ref.medie zilnică 

    Işalniţa industrial SO2  6552 24 0.22% Ref.media orara 
        NO  6552 8     
        NO2  6552 17   Ref.media orara 
        NOx  6552 26     
        O3  8016 48 0.19% (11) Ref.media la 8 ore- 

valoarea tinta pt 2010  
pe timpul verii (aprilie-
septembrie) 

    Breasta fond 
regional 

SO2  7272 18 0.03% Ref.media orara 

        NO  7272 7     
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        NO2  7272 14 0% Ref.media orara 
        NOx  7272 24     
        CO  7272 0.23 0% Ref.media la 8 ore 
        O3  7272 54 2.22% (128 ) Ref.media la 8 ore- 

valoarea tinta pt 2010  
pe timpul verii (aprilie-
septembrie) 

        PM10  6528 48 36% Ref.medie zilnică 
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Calitatea aerului ambiental monitorizată de APM Dolj pentru anul 2007 
 
 
 
 

Judeţ Oraş Staţia Tipul 
staţiei 

Tip 
poluant 

Număr 
determinări 
(Medii orare) 

Concentraţia  
 

Frecventa 
depăşirii VL 

conf.Ord. 
592/2002 

Observaţii 

  Zilnica anuala UM 

Dolj Craiova Calea 
Bucureşti 

trafic SO2 6988 
303-zilnice 

* 16 µg/m3 0,04 
0,33 

 

    NO 6714  18 µg/m3 0%  
    NO2 6686  33 µg/m3 0%  
    NOx 6686  60 µg/m3 0%  
    CO 6281  0,45 mg/m3 0%  
    Benzen 4776  2,3 µg/m3 0%  
    Toluen 4573  4,22 µg/m3   
    O-xilen 4432  1,15 µg/m3   
    Etilbenzen 4455  1,34 µg/m3   
    m,p-xilen 4562  4 µg/m3   
    PM10 5230 

209-zilnice 
* 51 µg/m3 38  

  Primaria fond 
urban 

SO2 8188 
356-zilnice 

 17 µg/m3  
0,097si 

0,54 
 

 

    NO 8110  11 µg/m3   
    NO2 8110  23 µg/m3 0%  
    NOx 8110  39 µg/m3   
    CO 8435  0,47 mg/m3 0%  
    Benzen 5413  3,5 µg/m3 0%  
    Toluen 5268  6 µg/m3   
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    O-xilen 4075  3 µg/m3   
    Etilbenzen 4911  2 µg/m3   
    m,p-xilen 4824  6 µg/m3   
    Directie vant 7085   °N   
    Viteza vant 8580   m/s   
    Temperatura 7994  13 °C   
    Umiditate 

relativa 
8651   %   

    Presiune 
atmosferica 

8666   hPa   

    Radiatie 
solara 

8680   W/mp   

    Precipitatii 8680   mm   
  Billa industrial SO2 8015 

346-zilnice 
* 14 µg/m3 0,074si 

0,28 
 

    NO 4104  24 µg/m3   
    NO2 4104  34 µg/m3   
    NOx 4104  70 µg/m3   
    O3 5800  81 µg/m3 0,63 Raportat la 

medii 
mobile pe 8 

h 
    PM10 6405 

253-zilnice 
* 55 µg/m3 44 (zilnice)  

  Işalniţa industrial SO2 7598 
323-zilnice 

* 21 µg/m3 0,144 (orare)  

    NO 7338  7 µg/m3   
    NO2 7186  18 µg/m3   
    NOx 7186  26 µg/m3   
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    O3 7693  42 
 

µg/m3 0,22 Raportat la 
medii 

mobile pe 8 
h 

    Directie vant 6202   °N   

    Viteza vant 6936   m/s   

    Temperatura 7808   °C   

    Umiditate 
relativa 

7768   %   

    Presiune 
atmosferica 

6781   hPa   

    Radiatie 
solara 

8152   W/mp   

  Breasta fond 
regional 

SO2 7325 
308-zilnice 

* 18 µg/m3 0,068 şi 
0,65 zilnice 

 

    NO 7277  5 µg/m3   
    NO2 7177  14 µg/m3   
    NOx 7177  20 µg/m3   
    CO 4059  0,3 mg/m3   
    O3 7559  62 µg/m3 8 Raportat la 

medii mobile 
pe 8 h 

    PM10 7351 
295-zilnice 

* 32 µg/m3 14,57  
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Calitatea aerului ambiental monitorizată de APM Dolj pentru anul 2008 
 
 
 
 

Judeţ Oraş Staţia Tipul 
staţiei 

Tip  
poluant 

Nr 
determinări 
(Medii orare) 

Concentraţia  
 

Frecventa 
depăşirii VL 

conf.Ord. 
592/2002  

% 

Observaţii  

Zilnica anuala UM 

Dolj Craiova Calea 
Bucureşti 

trafic SO2 -8229 orare 356 
zilnice 

* 21.3 µg/m3 0.18 
0.56 

 

        NO 4389  15 µg/m3 0%  
        NO2 4368  33.7 µg/m3 0%  
        NOx 4368  54.5 µg/m3 0%  
        CO 3309  0,4 mg/m3 0%  
        Benzen 5493  2,6 µg/m3 0%  
        Toluen 5414  4,6 µg/m3 0%   
        O-xilen 3787  1,8 µg/m3 0%   
        Etilbenzen 4066  1.7 µg/m3 0%   
        m,p-xilen 4571  3.6 µg/m3 0%   
        PM10 gravimetric 241 zilnice  * 47 µg/m3 30.3  

    Primaria fond 
urban 

SO2 8008 
340-zilnice 

 19 µg/m3 0,06  
si 
0 % 

 

        NO 5596  15.6 µg/m3  0%  
        NO2 5596  35.28 µg/m3 0%  
        NOx 5596  58 µg/m3 0%   
        CO 7699  0.32 mg/m3 0%  
        Benzen 4344  3,02 µg/m3 0%  
        Toluen 4281  3.4 µg/m3 0%   
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        O-xilen 1439  1.8 µg/m3 0%   
        Etilbenzen 1066  2.73 µg/m3 0%   
    m,p-xilen 2585  3.33 µg/m3 0%  
    Direcţie vânt 3224   °N 0%  
    Viteză vânt 8366   m/s 0%  
    Temperatura 7470  13.7 °C   
    Umiditate relativă 8260   %   
    Presiune 

atmosferică 
8298   hPa   

    Radiaţie solară 4320   W/mp   
        Precipitaţii 8349   mm    
    PM10 gravimetric 288 zilnice   50.3 µg/m3 39  
    Billa industrial SO2 7544 

319 zilnice 
* 21 µg/m3 0,09 si 

0,3 
 

        NO 6743  22 µg/m3   
        NO2 6678  29 µg/m3   
        NOx 6678  62 µg/m3   
        O3 7391  54 µg/m3 0.2 Raportat la medii 

mobile pe 8 h 

        PM10 gravimetric 267 zilnice * 59.6 µg/m3 48.3   

    Işalniţa industrial SO2 7474 356-
zilnice 

* 23.5 µg/m3 0,18 (orare)  

        NO 7707  9 µg/m3   
        NO2 7693  17 µg/m3   
        NOx 7693  29 µg/m3   
    O3 7936  35 

 
µg/m3  Raportat la medii 

mobile pe 8 h 



 

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ 
   

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ 
Adresa: Str. Petru Rareş , Nr.1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251‐ 412616  Fax : 0251‐419035 
e-mail : office@apmdj.ro  

 
 

37 

    Directie vânt 2569   °N   

    Viteză vânt 6711   m/s   

    Temperatura 7648  17.2 °C   

    Umiditate relativă 8258   %   

    Presiune 
atmosferică 

8248   hPa   

        Radiaţie solară 7537   W/mp   

    Breasta fond 
regional 

SO2 7823 
331-zilnice 

* 17 µg/m3 0,03 şi 
 

 

        NO 8269  7 µg/m3 0%  
        NO2 8269  16 µg/m3 0%  
        NOx 8269  25 µg/m3 0%  
        CO 4641  0.3 mg/m3 0%  
        O3 8370  52 µg/m3 0.01 Raportat la medii 

mobile pe 8 h 

        PM10 gravimetric 196 zilnice * 34 µg/m3 15.8  
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CAPITOLUL III 
DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 

 
3.1. Structura reţelei de monitorizare 
Informaţii generale cu privire la staţii 
FARMACIE 
 Informaţii generale: 

 Denumirea staţiei: DJ 1, Farmacie 

 Codul staţiei: RO0078A 
 Denumirea zonei din care face parte staţia: trafic 

 Codul zonei: RO0401 

  Tipul staţiei: 

 trafic 

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):  

Dr.ing. Bala Ionel, Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349, Craiova, Judeţul Dolj, 

mobil: (+40) 745 127 277,  monitoring@apmdj.ro; laborator@apmdj.ro; 

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabilă cu intreţinerea staţiei:  

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragos Vodă, nr. 55, sector  

2, tel.021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44;                 

e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere si service). 

           Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM 

 Aria de reprezentativitate: raza ariei este între 10 – 100 m. 

 Coordonatele geografice, precum şi în sistem GIS 

Coord. WGS 84: E23.80624; 44.31857 

Latitudine (STEREO 70): Y=313856 m 

Longitudine (STEREO 70):X=404869 m 

Altitudinea: 110 m 

Poluanţii măsuraţi: 

mailto:laborator@apmdj.ro
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o SO2 

o NO  

o NO2 

o NOx  

o CO 

o BTEX (benzene, toluene, O-xilen, MP-xilen, etilbenzen) 

o PM10 

Mediul local/morfologia peisajului 
 Tipul zonei 

o urbană 

Caracterizarea zonei 

o comercială 

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei 
o trafic rutier 

o alte surse mobile 

o factori naturali 

Caracterizarea traficului 
 Străzi largi 

o volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi) 

Informaţii privind tehnicile de măsurare 
 Echipament: 

o       denumire: CO – ML ® 9830 B  

               metoda de referinţă: RFCA 0992088 – USEPA; metoda   

                                spectrometrică în infraroşu nedispersiv (NDIR): ISO 4224. 

o       denumire: SO2 – ML ® 9850B  

         metoda de referinţă: EQSA – 0193092 – USEPA; – ISO/FDIS 10498   

       Aer înconjurător – determinarea dioxidului de sulf (fluorescenta in UV). 

o       denumire: NOx – ML ® 9841B  

          metoda de referinţă: RFNA – 1292090 – USEPA; ISO 7996/1985 – Aer      

          înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot    

         (chemiluminiscenţă). 
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o       denumire: PM10 

metoda de referinţă – EN 12341/2002 – Calitatea aerului  - 

determinarea fracţiei PM10 de materii sub formă de pulberi în 

suspensie. Metoda de referinţă şi proceduri de încercare in situ pentru 

demonstrarea echivalenţei la metoda de măsurare de referinţă. 

o       denumire: analizor BTX - 2000 

 

Caracteristici de prelevare 

o localizarea punctului de prelevare: 

 faţada clădirii 

 trotuar…………………………………………………….....X 

 pavaj 

 proprietăţi particulare 

 grădini 

 curţi 

o înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m 

o lungimea liniei de prelevare: 2 m 

o timpul de prelevare: continuu (anticondensaţie) 

 

Calibrare: 

o tip:             - automat şi manual (calibrare de zero – cu aer zero 

                        şi span cu gaz din tub de permeaţie sau din butelie) 

o metoda: - manuală – într-un punct folosim gaz de  

concentraţie cunoscută 

-  automat – verificare SPAN – 70 – 80 % din     

  concentraţia gazului etalon 

o frecvena: - manual – 1 dată/lună; la nevoie – probleme  

  tehnice – schimb butelii 

               -  automat – 1 dată/zi 
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PRIMĂRIE 
 Informaţii generale: 

 Denumirea staţiei: DJ 2 - Primarie 

 Codul statiei: RO0079A 
 Denumirea zonei din care face parte staţia: urbană 

 Codul zonei: RO0401 

 Tipul staţiei: 

 fond urban 

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):  

Dr.ing. Bala Ionel, Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349, Craiova, Judeţul Dolj, 

mobil: (+40) 745 127 277,  monitoring@apmdj.ro; laborator@apmdj.ro; 

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabilă cu intreţinerea staţiei:  

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragos Vodă, nr. 55, sector  

2, tel.021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44;                 

e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere si service). 

           Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM 

 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate: intre 1 – 5 km 

 Coordonatele geografice, precum şi in sistem GIS: 

Coord. WGS 84: 23.79671; 44.31914 

Latitudine (STEREO 70): Y=313931 m 

Longitudine (STEREO 70):X=404110 m 

Altitudinea: 100 m 

 Poluanţii măsuraţi: 

o SO2 

o NO  

o NO2 

o NOx  

o CO 

o BTEX (benzene, toluene, O-xilen, MP-xilen, etilbenzen) 

mailto:laborator@apmdj.ro


 

 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ 
   

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ 
Adresa: Str. Petru Rareş , Nr.1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251‐ 412616  Fax : 0251‐419035 
e-mail : office@apmdj.ro  

 
 

42

o PM10 

Parametrii meteorologici măsuraţi: 

 temperatură 

 viteza vântului 

 direcţia vântului 

 umiditatea relativă 

 presiunea atmosferică 

 radiaţia solară 

 precipitaţii 

Mediul local/morfologia peisajului 
 Tipul zonei 

o urbană 

Caracterizarea zonei 

o rezidenţială 

Principalele surse de emisie aflate in apropierea staţiei 
o trafic rutier 

o alte surse mobile 

o factori naturali 

Caracterizarea traficului 
Străzi înguste 

o volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi) 

Informaţii privind tehnicile de măsurare 
 Echipament: 

o denumire: CO – ML ® 9830 B  

metoda de referinţă: RFCA 0992088 – USEPA; metoda spectrometrică 

în infraroşu nedispersiv (NDIR): ISO 4224. 

o denumire: SO2 – ML ® 9850B  

metoda de referinţă: EQSA – 0193092 – USEPA; – ISO/FDIS 10498 

Aer înconjurător – determinarea dioxidului de sulf (fluorescenţă în UV). 
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o denumire: NOx – ML ® 9841B  

metoda de referinţă: RFNA – 1292090 – USEPA; ISO 7996/1985 – Aer 

înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot 

(chemiluminiscenţă). 

o denumire: PM10  

metoda de referinţă – EN 12341/2002 – Calitatea aerului  - 

determinarea fracţiei PM10 de materii sub forma de pulberi în 

suspensie. Metoda de referinţă şi proceduri de încercare în situ 

pentru demonstrarea echivalenţei la metoda de măsurare de 

referinţă. 

o       denumire: analizor BTX - 2000 

Caracteristici de prelevare 

 localizarea punctului de prelevare: 

o faţada clădirii 

o trotuar 

o pavaj 

o proprietăţi particulare 

o grădini 

o curţi …………………………………………………………………X 

 înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m 

 lungimea liniei de prelevare: 2 m 

 timpul de prelevare: continuu (anticondensaţie) 

Calibrare: 

 tip:             - automat şi manual (calibrare de zero – cu aer zero si span cu gaz  

                        din tub de permeatie sau din butelie) 

 metoda: - manuală – într-un punct folosim gaz de concentraţie cunoscută 

-automat – verificare SPAN – 70 – 80 % din concentraţia gazului 

etalon 

 frecvenţa: - manual – 1 dată/lună; la nevoie – probleme tehnice – schimb butelii 
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- automat – 1 dată/zi 

 
BILLA 
 Informaţii generale: 

 Denumirea staţiei: DJ 3 Billa 
 Codul staţiei: RO0080A 

 Denumirea zonei din care face parte staţia: industrială 

 Codul zonei: RO0401 

 Tipul staţiei: 

 industrială  

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):  

Dr.ing. Bala Ionel, Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349, Craiova, Judeţul Dolj, 

mobil: (+40) 745 127 277,  monitoring@apmdj.ro; laborator@apmdj.ro; 

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabilă cu intreţinerea staţiei:  

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragos Vodă, nr. 55, sector  

2, tel.021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44;                 

e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere si service). 

           Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM 

 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate intre 100 m – 1 km 

 Coordonatele geografice, precum şi în sistem GIS 

Coordonate WGS 84: 23.77869; 44.32677 

Latitudine (STEREO 70): Y=314800 m 

Longitudine (STEREO 70):X=402685 m 

Altitudinea: 85 m 

 Poluanţii măsuraţi: 

o SO2 

o NO 

o NO2 

o NOx 

o O3 

mailto:laborator@apmdj.ro
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o PM10 

Mediul local/morfologia peisajului 
 Tipul zonei 

 urbană 

Caracterizarea zonei 

 comercială 

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei 

 arderi in industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi 

termică 

 trafic rutier 

 alte surse mobile 

 factori naturali 

Caracterizarea traficului 
Străzi largi 

 volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi) 

Informaţii privind tehnicile de măsurare 
 Echipament: 

o denumire: SO2 – ML ® 9850B  

metoda de referinţă: EQSA – 0193092 – USEPA; – ISO/FDIS 10498  

Aer înconjurător - determinarea dioxidului de sulf (fluorescenţa în UV). 

o denumire: NOx – ML ® 9841B  

metoda de referinţă: RFNA – 1292090 – USEPA; ISO 7996/1985 – 

Aer înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de 

azot (chemiluminiscenţă). 

o denumire: O3 – ML ® 9810B  

metoda de referinţă: EQOA – 0193091 – USEPA; metoda fotometrică 

în UV (ISO 13964) (metodă da analiză); fotometru de referinţă în UV 

(ISO 13964, VDI 2468, B1.6) (metodă da calibrare). 

o denumire: PM10 
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metoda de referinţă – EN 12341/2002 – Calitatea aerului  - 

determinarea fractiei PM10 de materii sub forma de pulberi in 

suspensie. Metoda de referinta si proceduri de incercare in situ pentru 

demonstrarea echivalentei la metoda de masurare de referinta. 

Caracteristici de prelevare 

 localizarea punctului de prelevare: 

o faţada clădirii 

o trotuar……………………………………………………................X 

o pavaj 

o proprietăţi particulare 

o grădini……….....................................................................…….X 

o curţi 

 înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m 

 lungimea liniei de prelevare: 2 m 

 timpul de prelevare: continuu (anticondensatie) 

Calibrare: 

 tip:            - automat si manual (calibrare de zero – cu aer zero si span cu gaz din 

                         tub de permeatie sau din butelie) 

 metoda: - manuală – intr-un punct folosim gaz de concentratie cunoscută 

-  automat – verificare SPAN – 70 – 80 % din concentraţia gazului  

etalon 

 frecvenţa: - manual – 1 dată/lună; la nevoie – probleme tehnice – schimb butelii 

- automat – 1 dată/zi 

 

 
 
 
IŞALNIŢA 
 Informaţii generale: 
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 Denumirea staţiei: DJ 4 Işalniţa 

 Codul staţiei: RO0081A 

 Denumirea zonei din care face parte staţia: industrială 

 Codul zonei: RO0401 

  Tipul staţiei: 

 industrial 

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):  

Dr.ing. Bala Ionel, Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349, Craiova, Judeţul Dolj, 

mobil: (+40) 745 127 277,  monitoring@apmdj.ro; laborator@apmdj.ro; 

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabilă cu intreţinerea staţiei:  

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragos Vodă, nr. 55, sector  

2, tel.021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44;                 

e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere si service). 

           Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM 

Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate este intre 100 m – 1 km 

Coordonatele geografice, precum si in sistem GIS 

Coord. WGS 84: 23.73366; 44.38656 

Latitudine (in grade, minute, secunde): 23d44m1,17s 

Longitudine (in grade, minute, secunde): 44d23m11,61s 

Altitudinea: 98 m 

 Poluanţii măsuraţi: 

o SO2 

o NO 

o NO2 

o NOx 

o O3 

Parametrii meteorologici măsuraţi: 

 temperatura  

 viteza vântului 

mailto:laborator@apmdj.ro
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 direcţia vântului 

 umiditatea relativă 

 presiunea atmosferică 

 radiaţia solară 

Mediul local/morfologia peisajului 
 Tipul zonei 

o suburbană 

Caracterizarea zonei 

o industrială  

 
Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei 

 trafic rutier 

 alte surse mobile 

 factori naturali 

 procese de producţie 

 extracţia şi distribuţia combustibililor fosili 

 utilizarea solvenţilor 

Caracterizarea traficului 
Strazi inguste 

o volum mare de trafic (>10.000 vehicule/zi) 

Informaţii privind tehnicile de măsurare 
 Echipament: 

o denumire: SO2 – ML ® 9850B  

metoda de referinţă: EQSA – 0193092 – USEPA; – ISO/FDIS 10498 

Aer înconjurător – determinarea dioxidului de sulf (fluorescenţă în UV). 

o denumire: NOx – ML ® 9841B  
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metoda de referinta: RFNA – 1292090 – USEPA; ISO 7996/1985 – Aer 

înconjurător – determinarea concentraţiei masive de oxizi de azot 

(chemiluminiscenţă). 

o denumire: O3 – ML ® 9810B  

metoda de referinţă: EQOA – 0193091 – USEPA; metoda fotometrică 

în UV (ISO 13964) (metodă da analiză); fotometru de referinţă în UV 

(ISO 13964, VDI 2468, B1.6) (metodă da calibrare). 

Caracteristici de prelevare 

 localizarea punctului de prelevare: 

o faţada clădirii 

o trotuar 

o pavaj 

o proprietăţi particulare 

o grădini 

o curţi 

 înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m 

 lungimea liniei de prelevare: 2 m 

 timpul de prelevare: continuu (anticondensaţie) 

Calibrare: 

 tip:          - automat şi manual (calibrare de zero – cu aer zero şi span cu gaz din 

                      tub de permeaţie sau din butelie) 

 metoda: - manuală – într-un punct folosim gaz de concentraţie cunoscută 

-  automat – verificare SPAN – 70 – 80 % din concentraţia gazului 

  etalon 

 frecvenţa: - manual – 1 dată/lună; la nevoie – probleme tehnice – schimb butelii 

- automat – 1 dată/zi 

 

 

BREASTA 
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 Informaţii generale: 

 Denumirea staţiei: DJ5 Breasta 

 Codul staţiei: RO0082A 

 Denumirea zonei din care face parte staţia: fond zonal 

 Codul zonei: RO0401 

  Tipul staţiei: 

 fond regional 

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail):  

Dr.ing. Bala Ionel, Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349, Craiova, Judeţul Dolj, 

mobil: (+40) 745 127 277,  monitoring@apmdj.ro; laborator@apmdj.ro; 

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabilă cu intreţinerea staţiei:  

S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI - Str. Dragos Vodă, nr. 55, sector  

2, tel.021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44;                 

e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere si service). 

           Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM 

 Aria de reprezentativitate: raza ariei de reprezentativitate 25 – 150 km 

 Coordonatele geografice, precum şi în sistem GIS  

Coord. WGS 84: 23.71962; 44.34223 

Latitudine (STEREO 70): Y=316591 m 

Longitudine (STEREO 70): X=397999 m 

Altitudinea: 80 m 

 Poluanţii măsuraţi: 

o SO2 

o NO 

o NO2 

o NOx 

o CO 

o O3 

o PM10 

Mediul local/morfologia peisajului 

mailto:laborator@apmdj.ro
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 Tipul zonei 

o suburbană 

Caracterizarea zonei 

o agricolă 

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei 

 trafic rutier 

 alte surse mobile 

 factori naturali 

 procese de producţie 

 agricultură 

Caracterizarea traficului 
Străzi înguste 

o volum moderat de trafic (între 2000 şi 10.000 vehicule/zi) 

Informaţii privind tehnicile de măsurare 
 Echipament: 

o denumire: CO – ML ® 9830 B  

metoda de referinţă: RFCA 0992088 – USEPA; metoda spectrometrică 

în infraroşu nedispersiv (NDIR): ISO 4224. 

o denumire: SO2 – ML ® 9850B  

metoda de referinţă: EQSA – 0193092 – USEPA; – ISO/FDIS 10498 

Aer înconjurător – determinarea dioxidului de sulf (fluorescenţă în UV). 

o denumire: NOx – ML ® 9841B  

metoda de referinţă: RFNA – 1292090 – USEPA; ISO 7996/1985 – Aer 

înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot 

(chemiluminiscenţă). 

o denumire: O3 – ML ® 9810B  

metoda de referinţă: EQOA – 0193091 – USEPA; metoda fotometrică 

în UV (ISO 13964) (metodă da analiză); fotometru de referinţă în UV 

(ISO 13964, VDI 2468, B1.6) (metodă da calibrare). 

o denumire: PM10 
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metoda de referinţă – EN 12341/2002 – Calitatea aerului  - 

determinarea fracţiei PM10 de materii sub formă de pulberi în 

suspensie. Metoda de referinţă şi proceduri de încercare în situ pentru 

demonstrarea echivalenţei la metoda de măsurare de referinţă. 

Caracteristici de prelevare 

 localizarea punctului de prelevare: 

o fatada cladirii 

o trotuar 

o pavaj 

o proprietati particulare 

o grădini…………………………………………………………….X 

o curţi 

 înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m 

 lungimea liniei de prelevare: 2 m 

 timpul de prelevare: continuu (anticondensaţie) 

Calibrare: 

 tip:            - automat şi manual (calibrare de zero – cu aer zero şi span cu gaz din 

                         tub de permeaţie sau din butelie) 

 metoda: - manuală – într-un punct folosim gaz de concentraţie cunoscută 

- automat – verificare SPAN – 70 – 80 % din concentraţia gazului  

etalon 

 frecvenţa: - manual – 1 dată/lună; la nevoie – probleme tehnice – schimb butelii 

- automat – 1 dată/zi 

 

 

 

Autorităţi responsabile 
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Numele şi adresele persoanelor responsabile de elaborarea şi punerea în practică a 

programului integrat de gestionare a calităţii aerului revizuit: 

Irina Elena IVANCU, Director Executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349,  Craiova, 

                                Judeţul Dolj, mobil: +(40) 746 248 747 

     director.coordonator@apmdj.ro; office@apmdj.ro 

Ionel Bala, Şef Serviciu Monitoring, Baza de Date şi Rapoarte, Agenţia  

               pentru Protecţia Mediului Dolj 

Adresa poştală: Strada Petru Rareş nr.1, Cod 200349, Craiova,  

                                   Judeţul Dolj, mobil: (+40) 745 127 277 

                   monitoring@apmdj.ro; laborator@apmdj.ro; 

mailto:director.coordonator@apmdj.ro
mailto:office@apmdj.ro
mailto:laborator@apmdj.ro
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3.2. Prezentarea datelor de monitorizare 

 
Statia Tipul 

statiei 
Indicator Numar masuratori 

validate 
Concentratia(µg/mc) Frecventa 

depasiri VL
(%) 

Numar 
depasiri VL

zilnice orare Maxima 
orara/zilnica

Media 
anuala 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
DJ1 
Calea 
Bucuresti 

Trafic SO2 281 303 6620 6988 205 166 19 16 1 0,33 2 1 
NO 285 289 7047 6691 128 150 19 18 - - - - 
NO2 285 289 7013 6657 82 78 30 34 - - - - 
NOx 285 289 7013 6658 276 304 59 60 - - - - 
CO 348 287 8250 6798 2,6 4 0,5 0,46 - - - - 
PM10 
aut 

283 231 6792 5254 235 194 66 49 46 38 130 80 

PM10 
gravim 

50 213 - - 150 225 41 49 0 35 2 75 

Pb 50 213 - - 0,3 0,35 0,055 0,06 - - - - 
Benzen 157 184 3847 4566 10 10 3,7 2,4 - - - - 
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DJ2 
Primarie 

Fond 
urban 

SO2 322 358 7422 8246 186 187 22 17 1 0,56 2 2 
NO 319 358 7636 8289 113 129 11 11 - - - - 
NO2 319 358 7636 8276 89 63 29 24 - - - - 
NOx 319 358 7636 8276 231 251 46 40 - - - - 
CO 327 358 7768 8499 2,7 3 0,5 0,47 - - - - 
PM10 
gravim 

50 270 - - 150 196 40 46 0 32 2 87 

Pb 50 271 - - 0,09 0,09 0,05 0,05 - - - - 
Benzen 278 219 6896 5396 13 13 3,4 3,5 - - - - 

DJ3 
Billa 

Indus-
trial 

SO2 328 345 7722 8006 139 148 19 14 0 0,29 1 1 
NO 343 186 7542 4290 121 171 19 24 - - - - 
NO2 322 182 7528 4207 65 89 25 34 - - - - 
NOx 322 182 7528 4187 239 310 54 70 - - - - 
PM10 
aut  

216 284 5184 6375 222 210 52 55 52 44 112 111

PM10 
gravim 

50 257 - - 215 230 52 56 0 46 3 119

Pb 50 260 - - 0,10 0,16 0,06 0,06 - - - - 
O3 278 250 6484 5800 138 100 69 44 - - - - 

DJ4 
Isalnita 

Indus-
trial 

SO2 238 321 5620 7594 266 124 24 21 2 - 4 - 
NO 224 310 5313 7450 28 20 8 7 - - - - 
NO2 224 310 5313 7393 175/64 45 17 18 - - - - 
NOx 224 310 5313 7371 92 70 26 26 - - - - 
O3 276 325 6485 7693 99 96 48 42 - - - - 
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DJ5 
Breasta 

Fond 
regional

SO2 239 317 5730 7640 189 170 20 19 0 0,63 1 2 
NO 262 318 6144 7433 125 31 7 5 - - - - 
NO2 262 316 6144 7343 126/52 56 15 14 - - - - 
NOx 262 316 6144 7345 67 104 23 20 - - - - 
CO 262 173 6460 4136 1,5 2 0,24 0,3 - - - - 
PM10 
aut 

236 321 5664 7537 260 128 30 31 30 14 71 43

PM10 
gravim

50 256 - - 125 160 30 32 0 13 0 34

Pb 50 256 - - 0,05 0,06 0,035 0,04 - - - - 
O3 277 327 6564 7682 106 135 52 62 - - - - 

 
 
 

Maximele luate în considerare şi depăşirile menţionate în tabel se referă la valorile medii zilnice. 
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 Concentraţii ale dioxidului de sulf 
 

În cazul dioxidului de sulf, poluant atmosferic a cărui sursă majoră este emisia 

provenită din arderea  cărbunelui  în cadrul celor două termocentrale din oraş, 

mediile zilnice au atins şi chiar depaşit în puţine cazuri valoarea limită zilnică 

prevazută în Ord 592/2002 începând cu anul 2007, şi anume la staţia Işalniţa, în 

perioada 8-9 decembrie. Valoarea limită orară în 2006 (382 μg/mc) a fost depaşită în 

câteva cazuri, cum ar fi perioada 8-9 decembrie, în care s-au înregistrat valori peste 

382 μg/mc la toate staţiile din aglomerare. Nu au fost înregistrate însă depăşiri ale 

pragului de alertă al poluantului. 

Mediile lunare ale  dioxidului de sulf- μg/mc pentru anul 2006 

Medii lunare  SO2 DJ1 

trafic 

DJ2 

fond 
urban 

DJ3 

industrial

DJ4 

industrial 

DJ5 

fond regional 

Luna μg/mc 

Ian  24 19 23 
Febr 7 24 18 28 16 
Martie  24 16 10 
Aprilie  21 11 20 
Mai 17 23 21 21 22 
Iunie 18 30 16 30 18 
Iulie 23 24 25 14  
Aug 20 21 20  
Sept 13 16 12 16 13 
Oct 13 14 13 22 14 
Nov 22 24 15 25 21 
Dec 27 26 23 40 24 
Medii anuale 18 22 18 24 18 
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În urma monitorizării PM10 în perioada ulterioară demarării Programului de 

Gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Craiova – adică în anul 2009 - se 

constată scăderea valorii mediilor anuale (limita admisă 40 µg/mc ) şi  scăderea 

numărului de depăşiri ale valorii limită admise pentru mediile zilnice (50µg/mc). 

Problemele tehnice şi cele legate de finanţarea pentru consumabilele necesare nu 

au permis, din păcate, obţinerea unor capturi de date valide suficiente pentru toate 

staţiile. La staţia amplasată în centrul oraşului - Primăria, actual codificată DJ2, în 

anul 2009 a început monitorizarea PM2,5, conform cerinţelor directivelor CE. 

Comparativ, datele obţinute pentru PM10 la staţiile unde au fost monitorizate 

în anii 2007-2008-2009 sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 - anul 2007: 

Locatie Cod EU 
Medie anuala 

(μg/m3 ) Captura date (%) Nr. depasiri 
zilnice ale VL 

Cra1/DJ1 - Calea 
Bucuresti RO0078A 49 58 75 

Cra2/DJ2 - 
Primaria RO0079A 46 74 87 

Cra3/DJ3 -Billa RO0080A 56 70 119 
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Cra5/DJ5 -
Breasta RO0082A 32 70 34 

 

- anul 2008 

Locatie Cod EU 
Medie anuala 

(μg/m3 ) Captura date (%) Nr. depasiri 
zilnice ale VL 

Cra1/DJ1 - Calea 
Bucuresti RO0078A 47 64 73 

Cra2/DJ2 - 
Primaria RO0079A 50 77 112 

Cra3/DJ3 -Billa RO0080A 60 73 128 

Cra5/DJ5 -
Breasta RO0082A 34 53 31 

 

- anul 2009  

Locatie Cod EU 
Medie anuala 

(μg/m3 ) Captura date (%) Nr. depasiri 
zilnice ale VL 

Cra1/DJ1 - Calea 
Bucuresti RO0078A 38 32 21 

Cra3/DJ3 -Billa RO0080A 40 72 49 

Cra5/DJ5 -
Breasta RO0082A 21 40 2 

 

Evoluţia PM10 în cursul anilor 2007-2008-2009  la staţiile din oraş, pentru care 

s-au constatat, în 2007,  depăşiri ale valorilor limită admise prevăzute pentru acest 

indicator în Ord.595/2002  la mediile zilnice şi anuale, sunt prezentate în graficele de 

mai jos. 
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Evolutia PM10 grv la statia Billa

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

05
/01

/20
07

05
/03

/20
07

05
/05

/20
07

05
/07

/20
07

05
/09

/20
07

05
/11

/20
07

05
/01

/20
08

05
/03

/20
08

05
/05

/20
08

05
/07

/20
08

05
/09

/20
08

05
/11

/20
08

05
/01

/20
09

05
/03

/20
09

05
/05

/20
09

05
/07

/20
09

05
/09

/20
09

05
/11

/20
09

m
ed

ii 
zi

ln
ic

e,
 m

ic
ro

gr
am

/m
c

 

În cazul monitorizării SO2 pentru anii 2007-2009 s-a înregistrat următoarea 

evoluţie a mediilor lunare: 

Evolutia SO2- medii lunare
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Situaţia mediilor anuale şi a numărului de depăşiri ale mediei orare (350 

µg/mc) comparativ pentru cei trei ani 2007-2008-2009 se prezintă conform tabelelor 

de mai jos: 
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Anul 

Dj1 DJ2 Dj3 DJ4 DJ5 

Media 
anuală 

Nr. 
Depăşiri 

VLA 
Orară 

Media 
anuală 

Nr. 
Depăşiri 

VLA 
Orară 

Media 
anuală

Nr. 
Depăşiri 

VLA 
Orară 

Media 
anuală

Nr. 
Depăşiri 

VLA 
Orară 

Media 
anuală

Nr. 
Depăşiri 

VLA 
Orară 

2007 13 3 17 8 14 6 21 12 19 7 

2008 21 15 18 5 21 7 23 14 17 3 

2009 11 4 14 1 20 2 17 16 20 4 

 

Depăşirile VLA de 125 µg/mc pentru mediile zilnice:   

Anul DJ1 DJ2 DJ3 DJ4 DJ5 

2007 1 2 1 0 4 

2008 2 0 1 0 0 

2009 0 0 0 0 1 

 

Amintim că , în cursul anului 2007 s-au inregistrat valori foarte mari la staţia 

Breasta (peste 1000µg/mc) pe data de 17 octombrie, fără depăşirea pragului de 

alertă, iar în 2008 am avut o depăţire a pragului de alertă la 2 staţii din oraş, şi 

anume la Calea Bucureşti şi la Billa, pe data de 13 noiembrie. 

În cursul anului 2007, precum şi în 2008, indicatorul PM10 a fost monitorizat  

în aglomerarea Craiova prin intermediul echipamentelor de măsurare continuă şi 

gravimetrică, în 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului: 

 staţia Cra1/DJ1, cod RO0078A (Calea Bucureşti/Farmacia) - staţie de 

trafic, situată într-o zonă comercială centrală, importantă a oraşului şi pe 

artera rutieră aglomerată - E 70 
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 staţia Cra2/DJ2, cod RO0079A (Primăria) - staţie urbană, amplasată în 

zona centrală a Craiovei (Primăria oraşului), având în apropiere artere de 

trafic  importante (E70 si A.I. Cuza). Se remarcă că în cursul celor 2 ani 

menţionaţi de monitorizare, toată zona centrală s-a aflat sub influenţa 

traficului din ce în ce mai aglomerat. Menţionăm de asemenea că staţia 

este prevăzută cu senzori meteorologici. 

 staţia Cra3/DJ3, cod RO0080A (Billa/Maria Tănase) - staţie urbană 

industrială, amplasată într-o zonă comercială importantă  şi în apropierea 

unei artere rutiere importante din oraş (E70), deci influenţată în mod 

semnificativ de trafic. 

 staţia Cra5/DJ5, cod RO0082A (Breasta) - staţie suburbană, amplasată la 

ieşirea din Craiova, în apropierea Jiului, având în apropiere terenuri 

agricole fiind la o distanţă de aproximativ 1,4 km de Platforma Industrială 

Işalniţa (CET I Craiova şi Combinatul chimic Doljchim). 

În ceea ce priveşte corelarea dintre datele meteorologice  şi valorile PM10 

înregistrate, în primul rând se remarcă faptul că la staţia DJ2 (Primăria), situată în 

centrul oraşului, viteza medie a vântului în 2009 a fost de 1 m/s, iar la statia DJ4 

(Işalniţa) a fost de 1,5 m/s. Aceste viteze foarte mici ale vântului, explicabile prin 

relieful şi orologia oraşului, reprezintă condiţii foarte slabe de dispersie a poluanţilor 

şi permit în mod deosebit acumularea de pulberi (şi alţi poluanţi) de la sursele locale, 

pe lângă cele provenite de la sursele regionale.  Din graficele de mai jos, care redau 

concentraţiile PM10 orare şi gravimetrice în funcţie de viteza vântului la două staţii 

din oraş, DJ1 şi DJ3, se observă că cele mai mari concentraţii de PM10 se 

înregistrează în condiţii de calm atmosferic sau de vânt foarte slab. 
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CAPITOLUL IV 
IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRII. 

IDENTIFICAREA SURSELOR 

 

4.1. Identificarea depăşirii 
Identificarea depăşirii valorilor limită se efectuează de către responsabilul 

staţiei de monitorizare din cadrul Serviciului Monitorizare, Baza de Date şi Rapoarte 

din cadrul Agenţiei pentru protecţia Mediului Dolj. Acesta informează imediat 

directorul executiv cu privire la depăşirea valorilor limită. 

Tipul staţiei: 

DJ1 – Farmacie – RO0078A – trafic 

DJ2 – Primărie – RO0079A – urban 

DJ3 – Billa – RO0080A – industrial 

DJ4 – Işalniţa – RO0081A – industrial 

DJ5 – Breasta – RO0082A – fond regional 

Lista principalelor surse de emisie responsabile de poluare pentru 

aglomerarea urbană Craiova sunt:  

Surse punctuale: 

 CET I Işalniţa; 

 CET II Şimnic; 

 Doljchim Craiova; 

 Elpreco; 

 Cargill Oils; 

Surse liniare: 

 Rocada de Nord; 

 Calea Bucureşti – DN65; 
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 Calea Severinului – DN6; 

 

 Strada Amaradiei – DJ 605; 

 Bariera Vâlcii – DN 65C; 

 Caracal – DN 6; 

 Calea Bechetului – DN 55; 

 Calea Dunării - DN 56; 

 Mofleni – DJ 97A; 

 Brestei – DJ 606; 

 Arterele interioare: Râului, Mareşal Averescu, Bld. Ştirbei Vodă. 

Surse de suprafaţă: 

 Halda cenuşă Mal Stâng şi Halda cenuşă Mal Drept, aparţinând de 

CET I Işalniţa; 

 Halda cenuşă Valea Mănăstirii aparţinând de CET II Şimnic; 

 Platforma industrială CET Işalniţa -Doljchim Craiova; 

 Platforma industriala CET II - Şimnic; 

 Platforma industrială REMAT – Staţiile de asfalt; 

 Platforma industrială SE (Reloc, MAT, Ford România); 

 Şantiere permanente: Prefabricate, Nord Craioviţa, Nord CET II, 

Banu Mărăcine; 

 Încălzire domestică mixtă: cartierele Brestei, Craioviţa Veche, Râului, 

Popoveni, Gherceşti,Romanesti. 

Acestea sunt evidenţiate în figura de mai jos: 
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Fig. 6 Principalele surse de poluare din aglomerarea urbană Craiova 
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Cantitatea totală a emisiilor din aceste surse (tone/an); 

 Anul 2007 

Nr.crt Tip obiectiv TSP (To/an) PM10 (To/an) 

1. Trafic auto - 33,98 

2. Centrale termice - cazane < 50 MW 2257,17 271,67 

3. Centrale termice - cazane >= 50 si < 300 MW 136322 31329 

4. Centrale electro-termice - cazane >= 300 MW 160649 37524 

5. Incinerarea deşeurilor spitaliceşti 0,07 - 

6. Surse de suprafata 5000 4000 
 

Nota: TSP= pulberi în suspensie cu dimensiunea particulelor mai mici de 20 μm 

 Anul 2008 

Nr.crt Tip obiectiv TSP (To/an) PM10 (To/an) 

1. Trafic auto - 80,35 

2. Centrale termice - cazane < 50 MW 2489,26 245,83 

3. Centrale termice - cazane >= 50 si < 300 MW 156629,57 35995,62 

4. Centrale electro-termice - cazane >= 300 MW 151798,38 35456,56 

5. Incinerarea deşeurilor spitaliceşti 0,17 - 

6. Surse de suprafaţă 5000 4000 
 

Nota: TSP= pulberi în suspensie cu dimensiunea particulelor mai mici de 20 μm 

 
 

4.2. Validarea depăşirii 
 Validarea datelor se realizează prin deplasarea în teren a persoanei responsabile cu 

funcţionarea staţiei, care verifică funcţionarea corectă a echipamentelor şi data ultimei 

calibrări. La prima deplasare în teren se culeg date preliminare în vederea identificării 

cauzelor. În cazul unor defecţiuni minore, acesta le remediază şi efectuează o nouă 

calibrare, iar datele sunt invalidate. 
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CAPITOLUL V 

 
MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

 

5.1. Informarea autorităţilor responsabile 
 

 Imediat după validarea datelor Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj informează 

obligatoriu Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului / Laboratorul Naţional de Referinţă 

pentru Calitatea Aerului, respectiv Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA), Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judetean, Instituţia 

Prefectului, precum şi membrii Comisiei tehnice, cu privire la depăşirea valorilor limită. 

 
5.2. Întrunirea Comisiei tehnice 
 

5.2.1. Întocmirea şi semnarea Protocoalelor de colaborare – trim. II şi III  -  2007 

5.2.2. Constituirea Comisiei Tehnice prin Ordin al prefectului nr. 1 din 15.01.2008 

5.2.3. Întâlniri de lucru ale Comisiei Tehnice pentru elaborare ROF şi program cadru – 

noiembrie – decembrie 2007 

5.2.4. Dezbatere publică a Programului de Gestionare a Calităţii Aerului pentru 

aglomerarea Craiova – noiembrie 2008 

5.2.5. Aprobarea în Consiliul Judeţean Dolj a Programului de Gestionare a Calităţii Aerului 

pentru aglomerarea Craiova - noiembrie-decembrie 2008 

5.2.6. Întâlnirile de lucru ale Comisiei Tehnice in anul 2010 sunt evidentiate mai jos: 
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5.3. Informarea publicului 
  

APM Dolj publică din oficiu pe pagina de web proprie, www.apmdj.ro  informaţii 

privind depăşirea concentraţiilor valorilor limită şi/sau a valorilor ţintă, sursa/sursele care au 

generat depăşirea/depăşirile în cuprinsul buletinelor zilnice, lunare şi anuale privind 

calitatea aerului. Totodată, a fost anunţată iniţierea elaborării programului integrat de 

gestionare. 

 

5.4. Identificarea surselor şi cauzelor care au generat depăşirile 
 

 

 

Identificarea cauzelor depăşirilor reprezintă componenta cea mai complexă şi mai 

importantă a programului de gestionare datorită multitudinii datelor de intrare care trebuie 

luate în calcul, cât şi a metodelor/tehnicilor utilizate. Identificarea corectă a cauzelor 

permite luarea unor decizii adecvate pentru gestionarea calităţii aerului. 

Informaţii cu privire la factorii responsabili de depăşire (de exemplu: transporturile, 

inclusiv transportul transfrontier); 

- traficul; 

- industria; 

- procesele de ardere; 

- antrenări halde cenuşă, terenuri adiacente, şantiere; 

 

 

 

Surse liniare (traficul): 
Craiova este străbătută de artere rutiere cu trafic intens, dintre care le amintim pe 

cele mai importante sunt arterele largi, cu un trafic estimat la mai mult de 10000 maşini/zi, 

respectiv E70, Bd. Dacia, Bd. Decebal, Bd. Carol, Bd. Romanescu şi de cele cu trafic între 

3000-5000 maşini/zi, cum ar fi A.I. Cuza, Maria Tănase, Bd.G. Enescu, Bd. N. Iorga, Bd. 

Oltenia. Emisiile de PM10 de la sursele liniare au fost în 2008 de 107 t (conform raport 

Westagem). Corelaţia dintre PM10 recepţionate de staţiile urbane şi poluanţii specifici 

traficului, respectiv NOx şi CO, indică o proporţie de aproximativ 25% din PM10  corelată  

cu traficul. 
 

 

Surse punctuale industriale 

http://www.apdj.ro/
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Principalele surse de poluare punctuale sunt cele în care se desfăşoară procese de 

ardere, respectiv cele două termocentrale de la Işalniţa şi respectiv Şimnic, care 

funcţionează permanent în cursul anului, cu menţiunea ca CET II Şimnic are o activitate 

suplimentară în timpul iernii, aceea de producere a agentului termic de încălzire. Prin 

corelaţia dintre variaţia SO2 şi cea a PM10 se estimează o contribuţie de 15-20% din PM10 

regăsite la măsurători, mai ales  a termocentralei de la Şimnic, aflată la aproximativ 2 km 

faţă de staţia de trafic de pe Calea Bucureşti şi respectiv 3 km faţă de staţia Billa. 

Contribuţia termocentralei de la Işalniţa este importantă la staţia Breasta şi la cea urbană 

industrială (Billa). 

Tot în categoria surselor industriale se găsesc: instalaţiile de producere materiale 

constructţii, producţia de îngrăşăminte chimice de la Doljchim, producătoare de pulberi de 

azotat de amoniu şi uree în anii anteriori, instalaţiile cuprinseîn platforma industrială din 

sudestul oraşului. Influenţa acestor surse se estimează a atinge un maxim de 3 %. 

 

 

 

Surse de suprafaţă: 
- încălzirea rezidenţială cu combustibil mixt: gaze, lemn din zona sudică a 

aglomerării şi zona Gherceşti din nord, a cărei contribuţie la imisiile de PM10 se estimează 

a fi  cca 20% pe timpul iernii, deci aproximativ 10% pe an. 

- antrenări halde cenuşă, terenuri agricole adiacente.  

În cursul anilor 2007-2008 cele trei halde de cenuşă au fost o permanentă sursă de 

pulberi, în condiţii de vânt puternic înregistrându-se evenimente de poluare intensă.a 

zonelor aflate în apropierea lor. De semnalat este şi influenţa terenurilor agricole adiacente, 

din zonele Işalniţa, Breasta, Şimnic, Podari, Cârcea şi de asemenea depozitele  etc. 

Evenimentele de antrenare/ resuspensie a pulberilor provenite de la aceste surse se petrec 

în mod deosebit în perioadele secetoase din perioada primavară-toamnă. Contribuţia 

acestora la valorile PM10 înregistrate se estimează la maxim 10%. 

- suprafeţele industriale propriu-zise, depozite de cărbune 

- şantiere permanente, lucrări de construcţie/ reabilitare străzi. 

  În zona nordică a aglomerării  sunt amplasate 2 zone în care se desfăşoară activităţi 

de producere a asfaltului ale mai multor firme  (zonele Remat Asfalt şi  o altă în spatele 

Elpreco – vezi harta), iar în zona sud-estică există de asemena firme producătoare de 

asfalt (Banu Mărăcine). 
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În anii 2007-2008 au fost executate o serie de lucrări stradale în zone importante, 

unele din ele destul de apropiate de locaţile staţiilor:  

 reabilitarea pasajului pietonal şi reamenajarea  centrului oraşului, cu refacerea 

spaţiilor verzi şi instalarea de  fântâni arteziene - Piaţa M. Viteazu şi Unirii încheiată 

în cursul anului 2007  

 înlocuire conducte gaze în zona centrală - Valea Vlăicii – Universitate - Calea 

Bucureşti 

 reabilitare trotuare zona centrală - Valea Vlăicii – Universitate - Calea Bucureşti şi în 

zona Bd.  A.I. Cuza – Prefectura - Colegiul Naţional Carol şi în zona Billa 

 reabilitarea străzilor din cartierul Craioviţa (Bd. Oltenia fiind cea mai importantă), cu 

lărgirea arterelor rutiere, refacerea trotuarelor, amenajare spaţii verzi) - încheiată în 

cursul anului 2007  

 reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în cartierele Brestei, Bucovăţ şi Lascăr 

Catargiu 

 reabilitare străzi şi alei pietonale în jurul Sălii Polivalente, încheiată în cursul anului 

2008 

 schimbarea conductelor de termoficare Bd. Decebal – Dacia 

 reabilitare arteră rutieră Bd. Decebal – Dacia 

 construcţia supermarketului Real şi amenajarea parcării, încheiate în iarna anului 

2007 (zona Billa) 

Contribuţia tuturor acestor lucrări şi activităţi  la valoarea PM10 ar putea fi  estimată 

la minim 10 %. 

În concluzie se apreciază că aportul traficului este de 25%,  aportul CET-urilor şi 

celorlalte surse industriale punctuale este de cca. 20%, aportul surselor de suprafaţă este 

de cca. 30%, iar aportul fondului natural de cca. 25%. 

Estimarea ariei zonei aflate sub incidenţa depăşirii (km2) la PM10 şi a populaţiei 
expuse poluării:  

 DJ1 (cod RO0078A), DJ2 (cod RO0079A) - 9 Km2 si cca. 40 000 de persoane; 

 DJ3 (cod RO0080A ) - 9 Km2 si cca.  10 000 de persoane; 

 DJ5 (cod RO0082A) - 30 Km2 si cca.  5 000 de persoane. 
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Informaţii relevante privind topografia: zona urbană plană, artere largi 
mărginite de blocuri având: 

 P+1 etaje aproximativ 30%  - înălţime medie de 7 metri 

 P+3 etaje aproximativ 30% - înăţime medie de 13 metri; 

 P+9 etaje, apoximativ 20% - înălţime medie de 31 metri; 

şi spaţii libere aproximativ 20% (spaţii verzi între blocuri, esplanade, zone neconstruite, 

mici părculeţe, etc)  

Municipiul Craiova  se găseşte în Lunca majoră a Jiului, pe malul stâng al acestuia, 

ocupă un spaţiu de aproximativ 9 km pe paralelă şi aproximativ 11 km pe meridian, 

altitudinea medie fiind de 100 m (mai exact altitudinea este cuprinsă între 75 si 116 m), la 

est şi vest fiind mărginit de versanţi cu altitudinea cuprinsă intre 150 – 200 m. 

Staţia meteorologică din reţeaua ANM este amplasată în regiunea estică a oraşului 
la altitudinea de 150 m. 

Informaţii cu privire la tipul de receptori care necesită protecţie în zonă:    

 locuitori aproximativ 70%; 

 instituţii 20%; 

 grădiniţe, şcoli, universitate 10%. 
Principalii receptori din zona afectată cu PM10, sunt reprezentaţi de comunităţile 

locale, respectiv populaţia din municipiul Craiova. Circa 30 % din populaţia municipiului 

Craiova este reprezentată de copii şi tineri până la 18 ani şi persoane peste 60 ani, mai 

vulnerabilă la prezenţa pulberilor PM10 în atmosferă (şi mai ales a fracţiei PM2,5).  

Dimensiunea particulelor este direct legată de potenţialul de a cauza efecte. O 

problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 

micrometri (PM10 si PM2,5) Particulele din fracţia PM10 sunt considerate particule 

inhalabile, care trec prin nas şi gât, iar particulele din fracţia PM2,5 pătrund în alveolele 

pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări. Sunt afectate în special persoanele cu boli 

cardiovasculare şi respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii. Copiii cu vârsta mai mică de 15 

ani inhalează mai mult aer, şi în consecinţă mai multi poluanţi, fiind astfel în mod special 



 

 

AGENȚIA  PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ 

 
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ 
Adresa: Str. Petru Rareş , Nr.1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251‐ 412616  Fax : 0251‐419035 
e‐mail : office@apmdj.ro  

 

78

vulnerabili. Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv provoacă tuse, 

dureri în piept şi dificultăţi respiratorii. 

 

Caracterizarea indicatorilor monitorizaţi 
 
* Dioxid de sulf - SO2 

Gaz incolor, cu miros înţepător, amărui, produs ca urmare a arderii materialelor care 

conţin sulf. Surse naturale: erupţiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentaţia bacteriană 

în zonele mlăştinoase, oxidarea gazului cu conţinut de sulf rezultat din descompunerea 

biomasei. 

Surse antropice: sistemele de încălzire a populaţiei care nu utilizează gaz metan, 

centralele termoelectrice şi procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului 

sulfuric) şi în măsură mai mică emisiile provenite de la motoarele diesel. 

Efecte asupra sănătăţii: provoacă iritaţia ochilor şi a primei părţi a traiectului 

respirator. 

În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitaţiilor cu efecte toxice asupra vegetaţiei 

şi acidifierea corpilor apoşi. 

* Oxizi de azot - NOx (NO/ NO2) 
La temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor 

şi inodor; NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios. 

Surse naturale: sursa principală - acţiunea bacteriilor la nivelul solului. 

Surse antropice: încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la 

motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate 

mai mare de NO2 în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber. 

Efecte asupra sănătăţii: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator 

şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare 

decât cel al NO). Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează 

acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic 

ambiental. 

* Pulberi în suspensie - PM10 

Sunt particule lichide şi solide cu diametrul mai mic de 10 μm.  

Surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului. 
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Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele 

termoelectrice. Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la 

oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete. 

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor 

fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10) la 2,5-5  

(PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând 

inflamaţii şi intoxicări. Pe de altă parte, vehiculele emit şi alte gaze iritante, elemente toxice 

(Cd, Pb, As, etc.) şi substanţe cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice, aldehide, 

nitrocompuşi, etc.). 

* Plumb - Pb 

Surse antropice: principala sursă de poluare o reprezintă emisiile motoarelor cu 

funcţionare pe bază de benzină şi industria în care sunt procesate metalele, un caz 

particular fiind topitoriile. 

Efecte asupra sănătăţii: efect toxic la oameni, în cazul expunerii la concentraţii 

ridicate, influenţând sinteza hemoglobinei ce afectează rinichii, organele de reproducere, 

mecanismul gastrointestinal, articulaţiile, sistemul cardiovascular şi sistemul nervos. 

* Monoxid de carbon - CO 

La temperatura mediului ambiental este un gaz incolor şi inodor, de origine atât 

naturală cât şi antropică. Apare ca produs în toate procesele de combustie incompletă a 

combustibililor fosili. Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările 

electrice. 

Surse antropice: producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, sistemul 

termoelectric şi mediul urban, în principal autovehiculele cu benzină în timpul funcţionarii la 

turaţie mică. 

Efecte asupra sănătăţii: gaz toxic, în concentraţii mari este letal (aproximativ 100 

mg/m3). Reduce capacitatea de transport a oxigenului în sânge cu consecinţe asupra 

sistemului respirator şi a sistemului cardio circulator. Poate induce reducerea acuităţii 

vizuale şi a capacităţii fizice. 

* Ozon - O3 

Gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în stratosfera 

şi asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare vieţii. Ozonul prezent la nivelul solului 



 

 

AGENȚIA  PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ 

 
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ 
Adresa: Str. Petru Rareş , Nr.1, Craiova, cod 200349 

Tel : 0251‐ 412616  Fax : 0251‐419035 
e‐mail : office@apmdj.ro  

 

80

se comportă ca o componentă a"smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei 

reacţii care implică în particular oxizi de azot şi compuşi organici volatili. 

Efecte asupra sănătăţii: concentraţia de ozon la nivelul solului provoacă iritarea 

traiectului respirator şi iritarea ochilor. Concentraţii mari de ozon pot provoca reducerea 

funcţiei respiratorii. Este responsabil de daune produse vegetaţiei prin atrofierea unor 

specii de arbori din zonele urbane. 

 
5.5. Sesiunile de lucru ale Comisiei tehnice 
 

Comisia Tehnică îşi desfăşoară activitatea în şedinţe publice; Coordonatorul activităţii şi 

Preşedinte al Comisiei este Directorul Executiv al APM Dolj. 

În activitatea sa, Comisia Tehnică poate solicita ca la şedinţele sale să participe experţi 

(persoane fizice sau juridice) care prin experienţa lor să ajute la identificarea surselor de 

poluare şi la luarea celor mai bune decizii în vederea gestionării calităţii aerului (a fost 

solicitată opinia reprezentantului Brigăzii de Poliţie Rutieră a Municipiului Craiova pentru 

măsurile legate de trafic).  

Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul şedinţelor, prin vot al membrilor. O 

hotărâre este considerată adoptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de 

membri care alcătuiesc Comisia Tehnică. 

Comisia Tehnică are atribuţiile conforme ROF-ului stabilit si aprobat. 

A. Stadiul de realizare şi programarea măsurilor  ce revin autorităţilor administraţiei  

publice local 
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Nr. crt. Măsuri/acţiuni Responsabil Termen  
de realizare 

Stadiu  
de 

realizare 

Rezultat asteptat / 
Indicator de monitorizat 

Estimarea 
costurilor 

RO0401_M01 SEMAFORIZARE AUTOMATĂ

1 

 

Realizare semaforizare la intersectia str. Caracal cu 
str. Henri Coanda si str. Potelu 

Primaria Craiova 
IPJ Dolj 

2010 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

746574 RON 

RO0401_M02 RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE  

     2 Restrictionarea circulatiei prin realizarea unei zone 
pietonale centrale in weekend si sarbatori legale 

Primaria Craiova 
IPJ DOLJ 

2010 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

Nu necesita 
cheltuieli mari 

    3 Instituirea pe unele sectoare de drum din zona 
centrala a „Opririi interzise” 

Primaria Craiova 
IPJ DOLJ 
RAT Control 

2009 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier  

1000 RON 

RO0401_M03 APROVIZIONARE AUTO 

    4 Instituirea unui program privind aprovizionarea pe 
timpul noptii 

Primaria Craiova 
IPJ DOLJ 

2009 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier / Numar obiective 
aprovizionate noaptea 

Nu necesita 
cheltuieli mari 

RO0401_M04 PARCĂRI 

    5 Realizare studiului de fezabilitate pentru parcare 
subterana – 1000 locuri 

Primaria Craiova 
IPJ DOLJ 

2011  100% Evitarea blocajelor si 
fluidizarea circulatiei 
Reducerea noxelor 

992460 EUR 

RO0401_M 05 PROMOVAREA TRANSPORTULUI PUBLIC 

6 Achizitionare de autobuze noi - 17 autobuze Primaria Craiova 
RAT Craiova 

2009 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

11263989 RON 
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    7 Managementul transportului urban de calatori 
(studiu de fezabilitate) – se va implementa 
transportul cu troleibuze pe traseul 1 RAT 

Primaria Craiova 
RAT Craiova 

2010 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

27156341 RON 

    8 Îmbunatatirea transportului public în comun Primaria 
municipiului 
Craiova, RATC, 
Consiliul Judetean 
Dolj 

2009-
continuu 

25% Cresterea numarului de 
curse pentru care sosirea 
în statie se face la ora bine 
stabilita 

Nu necesita 
cheltuieli mari 

    9 Modernizarea continua a infrastructurii aferente 
transportului public local 

Primaria 
municipiului 
Craiova, RATC 

2009-
permanent 

0% Reducerea continutului de 
praf 

Conform 
proiectelor 

RO0401_M 06 MODERNIZARE STRĂZI 
 
   10 Asfaltare strazi si trotuare: 

- 352268 mp strazi 
- 121796 mp trotuare 

Primaria Craiova 
 

2009 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

Conform studiului 
de fezabilitate 

   11 Reabilitarea si asfaltarea strazilor în cartierele 
periferice si localitatile componente 

Directia Proiecte 
Programe de 
dezvoltare, 
tehnica si investitii 
a Primariei 
Craiova, RADP 

2011 25% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

2533267 RON 

RO0401_M 07 GESTIONAREA – MODERNIZAREA TRAFICULUI URBAN 
 
    12 Modernizare intersectie bd. Dacia cu str. Fratii 

Golesti si str. Bariera Valcii 
Primaria Craiova 
IPJ Dolj 

2010 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

229430 RON 

    13 Realizare sens giratoriu la intersectia bd. Carol I cu 
str. Fratii Golesti si cu str. Paltinis 

Primaria Craiova 
IPJ Dolj 

2010 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

1171179 RON 

    14 Realizare sens giratoriu la intersectia str. Spania cu 
str. Înparatul Traian si str. 22 Decembrie 1989 

Primaria Craiova 
IPJ Dolj 

2010 100% Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

350000 RON 

RO0401_M 08 PASAJE SUBTERANE 
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    15 Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea - 
Pasaj suprateran la km 0 al municipiului care sa 
preia traficul rutier pe E70 Calea Bucuresti – bd. 
Nicolae Titulescu. În acest sens se va realiza la 
intersectia str. Aries cu str. C..D..Fortunescu si E. 
Carada un giratoriu care sa redistribuie traficul 
deversat de pasaj 

Primaria Craiova 
IPJ Dolj 

2011 100% Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

3750581  RON 

   16 Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea - 
Pasaj subteran care sa preia traficul pe bd. Carol I – 
str. Aries, cu subtraversarea str. A.I.Cuza si str. 
Împaratul Traian. În acest sens se va reaaliza la 
intersectia str. Calea Bucuresti cu str. Unirii, Brestei, 
Stefan cel Mare si bd. Titulescu un giratoriu care sa 
redistribuie traficul de la nivelul solului, sub pasaj 

Primaria Craiova 
IPJ Dolj 

2011 100% Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

3641051 RON 

RO0401_M 09 CENTURA OCOLITOARE ŞI DEVIERE TRAFIC GREU 
 

17 Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea – 
centura ocolitoare a municipilului Craiova, variantă 
sudică 

Consiliul Judeţean 2011 100% Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

Conform studiului 
de fezabilitate 

RO0401_M 010 PROMOVAREA TRANSPORTULUI ECOLOGIC 
 

18 Promovarea transportului ecologic Primaria 
municipiului 
Craiova, RATC, 
Universitatea 
Craiova, ONG-uri. 

2011 0% Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

Nu necesita 
cheltuieli mari 

RO0401_M 011 SPAŢII VERZI 
 

19 Programul „Craiova verde” 
- Reabilitarea zonelor verzi existente si amenajarea 
de noi zone verzi dupa normele urbanistice 

Primaria 
municipiului 
Craiova, Agentia 
Judeteana de 
Protectie a 
Mediului, ONG-uri 
de profil. 

2011 25% Reducere emisii noxe si 
pulberi,  rol estetic, 
peisagistic si de protectie a 
mediului 

6200000 RON 
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    20 Programul de mentinere si protectie a zonelor 
naturale si cvasinaturale de agrement de la periferia 
orasului 

Primaria 
municipiului 
Craiova, ONG-uri 
de profil, DA Jiu, 
detinatori de 
terenuri – 
persoane fizice si 
juridice 

2009-
permanent 

0% Rol estetic, peisagistic si 
de protectie a mediului 

Conform 
proiectelor 

RO0401_M 013 SALUBRIZARE 
 
    21 Întretinere – maturat - spalat mecanizat: 

• maturat manual -  1741,34 mii mp/zi 
• întretinut manual – 1296,26 mii mp/zi 
• maturat mecanizat – 481,17 mii mp/zi 
• spalat mecanizat – 85850 mii mp/zi 

Primaria Craiova 
Serviciul Public 
Salubritate 
 

permanent  
100% 
100% 
100% 
100% 

Reducerea continutului de 
praf / mp pe care se 
asigura maturarea si 
spalarea 

 
3920000 RON 
875000 RON 
422000 RON 
200000 RON 

 

 

B. Detalii privind măsurile sau proiectele planificate sau în curs de evaluare/elaborare pe termen lung 

 

Masuri Actiuni necesare pentru 
implementarea masurii 

Termenul de 
realizare a actiunii  

Rezultat asteptat/ 
Indicator de monitorizat 

Observatii 

Achizitie si montaj echipamente electronice 
pentru automatizare semafoare, functie de 
traseul stabilit 

1.Identificarea zonelor unde 
sunt necesare a fi montate 
echipamentele achizitionate. 
2.Achizitia echipamentelor. 
3.Instalarea echipamentelor. 
4.Optimizarea functionarii. 

2013 Dirijare si fluidizare trafic / 
Numar semafoare 

Lipsa fonduri 

Amenajare parcare subterana – 1000 locuri 1.Identificarea zonei 
2.Aprobarea investitiei 

2013 Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
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3.Realizarea caietului de sarcini 
4. Executia lucrarilor 

rutier in centrul orasului / 
Numar de locuri de 
parcare realizate 

Managementul transportului urban de 
calatori – se va implementa transportului cu 
troleibuze pe traseul 1 RAT 

1. Aprobarea investitiei 
2. Realizarea caietului de 

sarcini 
3. Achizitionarea troleibuzelor 

2013 Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier / Numar de 
troleibuze  

27156341 RON 

Executie semaforizare str. Calea Bucuresti 
cu str. Fratii Golesti 

1.Achizitia echipamentelor. 
2.Instalarea echipamentelor. 
3.Optimizarea functionarii 

2013 Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier  

875132 RON 

Realizare semaforizata la intersectia str. 
Caracal cu str. Gh. Chitu 

1.Realizarea caietului de sarcini 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

584870 RON 

Pasaj suprateran la km 0 al municipiului 
care sa preia traficul rutier pe E70 Calea 
Bucuresti – bd. Nicolae Titulescu. În acest 
sens se va realiza la intersectia str. Aries 
cu str. C..D..Fortunescu si E. Carada un 
giratoriu care sa redistribuie traficul 
deversat de pasaj 

1.Realizarea caietului de sarcini 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

71261044 RON 

Pasaj subteran care sa preia traficul pe bd. 
Carol I – str. Aries, cu subtraversarea str. 
A.I.Cuza si str. Împaratul Traian. În acest 
sens se va reaaliza la intersectia str. Calea 
Bucuresti cu str. Unirii, Brestei, Stefan cel 
Mare si bd. Titulescu un giratoriu care sa 
redistribuie traficul de la nivelul solului, sub 
pasaj 

1.Realizarea caietului de sarcini 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

69179972 RON 

Realizarea centurii ocolitoare ale 
municipiului Craiova – varianta sudica 

1.Aprobarea investitiei 
2.Efectuarea lucrarilor 

2013 Scaderea emisiilor de 
noxe datorate traficului 
greu 

Conform studiului de 
fezabilitate 

Elaborare si punere în aplicare program de 
deviere a traficului greu din zonele 
aglomerate ale municipiului Craiova 

1.Realizarea studiului de 
fezabilitate si a caietului de 
sarcini 
2.Aprobarea investitiei 

2013 Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

Conform studiului de 
fezabilitate 
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3.Efectuarea lucrarilor 
Modernizarea drumurilor si strazilor 
principale din perimetrul metropolitan si 
crearea relatiilor de conexiune fata de 
traseele riverane destinate coridoarelor 
interioare de dezvoltare 

1.Realizarea studiului de 
fezabilitate si a caietului de 
sarcini 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Fluidizare trafic si reducere 
emisii noxe si pulberi 
generate de traficul rutier 

Conform studiului de 
fezabilitate 

Reabilitarea aleilor pietonale si rutiere din 
incinta cartierelor 

1.Stabilirea zonelor; 
2.Realizarea studiului de 
fezabilitate si a caietului de 
sarcini 
3.Aprobarea investitiei 
4.Efectuarea lucrarilor 

2013 Reducerea continutului de 
praf 

Conform studiului de 
fezabilitate 

Implementarea unui sistem eficient de 
dirijare si semaforizare a traficului în scopul 
asigurarii unor legaturi rutiere functionale 
între zona centrala – Calea Bucuresti 

1.Realizarea studiului de 
fezabilitate si a caietului de 
sarcini 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Reducere emisii noxe si 
pulberi generate de traficul 
rutier 

Conform studiului de 
fezabilitate 

Programul „Craiova verde” 
- Reabilitarea zonelor verzi existente si 
amenajarea de noi zone verzi dupa 
normele urbanistice 

1.Stabilirea zonelor; 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Reducere emisii noxe si 
pulberi,  rol estetic, 
peisagistic si de protectie a 
mediului 

24800000 RON 

Programul de amenajare de noi spatii 
verzi 

1.Stabilirea zonelor; 
2.Aprobarea investitiei 
3.Efectuarea lucrarilor 

2013 Cresterea suprafatei de 
spatiu verde amenajata 

Conform proiectelor 

 

 

 

C. Stadiul de realizare a măsurilor ce revin operatorilor economici 
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Nr. 
Crt. 

Masuri/actiuni Responsabil Termen de realizare Stadiul 
de 

realizare

Estimarea 
costurilor (mii 

EUR) 

RO0401_M12 

1  Realizarea instalatiei de reducere a concentratiei de NOx 
din gazele de ardere de la grupul energetic nr. 8  

SE   Isalnita 31.12.2011 100% 4000 

2  Realizarea instalatiei de evacuare zgura si cenusa în 
tehnologia fluidului dens la blocurile 7 si 8  

SE   Isalnita 31.12.2009 95% 24000 

3  Realizare instalatie de desulfurare a gazelor de ardere la 
blocurile nr. 1 si 2  

SE Craiova II 31.12.2010 0% 78000 

4  Montare arzatoare cu NOx redus la grupul energetic nr.1  
Montare arzatoare cu NOx redus la grupul energetic nr.2  

SE Craiova II 31.12.2009 
31.12.2009 

15% 
15% 

2000 
2000 

5  Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa Valea 
Manastirii folosind tehnologia de preparare a fluidului 
autoîntaritor de cenusa de electrofiltru  

SE Craiova II 31.12.2009 100% 26000 
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Nr. crt Masuri si actiuni ce revin    
operatorilor economici 

 

Actiuni necesare pentru 
implementarea masurii 

Termen de 
realizare 

Rezultat asteptat/ 
Indicator de 
monitorizat 

Observatii 

1. Reabilitarea blocului nr.7 inclusiv 
realizarea instalatiei de desulfurare a 
gazelor de ardere si instalatie de reducere 
a emisiei de NOx la SE Isalnita 

1.Realizare proiect  
2.Solicitare si obtinere 
fonduri 
3.Efectuarea lucrarii 

2013 Scaderea concentratiei 
de pulberi 

     48000 EUR 

2. Realizare instalatie de desulfurare a 
gazelor de ardere la blocul nr. 8 la SE 
Craiova II 

1.Realizare proiect  
2.Solicitare si obtinere 
fonduri 
3.Efectuarea lucrarii 

2013 Scaderea concentratiei 
de pulberi  

     48000 EUR 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Programul de gestionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj, în 

termen de 90 de zile de la finalizarea lui. 

Forma finală a Programului şi hotărârea de aprobare se pun la dispoziţia publicului 

atât de către APM Dolj cât şi de către Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean.Dolj  

După aprobarea Programului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în colaborare 

cu Comisariatul Gărzii de Mediu al municipiului Craiova, comisariatele de specialitate din 

cadrul Primăriei şi cele din cadrul Consiliului Judeţean, controlează şi monitorizează stadiul 

realizării măsurilor. Responsabilii acţiunilor sunt obligaţi să respecte termenele din 

programul integrat şi să raporteze stadiul acţiunilor şi realizarea măsurilor. Această 

raportare se transmite la APM Dolj până la data de 15 decembrie a fiecărui an. 

APM Dolj elaborează anual raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul 

integrat de gestionare, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul 

administraţiei publice locale. Raportul anual se supune aprobării Consiliului local şi se pune 

la dispoziţia publicului de către APM Dolj, Primăria Craiova, Consiliul Judeţean Dolj şi după 

caz, de către autorităţile locale, la sediul fiecărei instituţii şi prin publicarea pe site-ul 

propriu. 

Dacă în timpul derulării programului integrat apar depăşiri ale valorilor limită sau 

valorilor ţintă pentru alţi poluanţi, se revizuieşte programul integrat de gestionare, cu 

parcurgerea aceloraşi  paşi. 
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  APROBAT, 

                         DIRECTOR EXECUTIV 
                       Jr. Irina Elena IVANCU 

 
 
    Avizat, 

      Şef Serviciu M.B.D.R. 

       Dr. ing. Ionel BALA 

 

 

 

PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE  

A CALITĂŢII AERULUI ÎN AGLOMERAREA CRAIOVA 

 PENTRU INDICATORII PM10 SI SO2 

 (PERIOADA 2008-2012) 

- REVIZUIT -  

 

 

 

                     

     Verificat, 

        Şef Birou Laborator,    

   Ing. chim. Verginica BĂNUŢ                                                           

          

                               Întocmit, 

                                                                                              Dr. chim-fiz. Sebastian SBÎRNĂ 
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