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1. GENERALITĂȚI 

Lucrarea de fată reprezintă Raportul de Mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a 

Actualizarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetelui Dolj (PATJ Dolj) și a fost realizată în 

vederea emiterii Avizului de mediu în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 1076/2004 

privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru Planuri și Programe. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Dolj a fost elaborat de asocierea firmelor de 

arhitectură și urbanism SC Urban Team SRL, SC Search Corporation SRL si SC Velplan Design 

SRL.  

Beneficiarul lucrarii este Consiliul Judetean Dolj.  

Necesitatea documentatiei este stabilită conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificarile și completarile ulterioare. 

Raportul de Mediu a fost elaborat în conformitate cu: 

- cerintele Hotararii Guvernului (HG) nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluarii de mediu pentru planuri și programe; 

- recomandarile cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii 

de mediu pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodaririi Apelor, 

împreună cu Agentia Nationala de Protectia Mediului; 

- recomandarile cuprinse în „Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri și 

programe” și în „Ghidul privind Evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare a 

teritoriului și urbanism”, elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 

2004/016– 772.03.03) „Întarirea capacitatii institutionale pentru implementarea și punerea în 

aplicare a Directivei SEA și a Directivei de Raportare”; 

- Legislatia în vigoare privind: calitatea aerului, apei și solului, biodiversitatea, 

managementul deseurilor, controlul poluarii industriale și managementul riscului. 

Raportul de mediu a fost elaborat de catre S.C. NATURAL NET S.R.L., evaluator 

Moldoveanu Carmen, în calitate de expert de mediu și persoană juridică atestată de Ministerul 

Mediului și Padurilor în vederea elaborarii studiilor de protectia mediului înregistrata în Registrul 

Național al Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 396. 

Continutul Raportului de Mediu pentru PATJ a fost stabilit în conformitate cu cerintele 

Anexei 2 la HG 1076/2004. 
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1.1. Aspecte privind desfasurarea procedurii de evaluare strategică de mediu 

pentru PATJ Dolj 

Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu nr. 2001/42/CE a 

fost adoptată în legislatia natională prin Hotararea Guvernului nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe. Conform 

prevederilor acesteia, trebuie identificate, descrise și evaluate potentialele efecte 

semnificative asupra mediului care pot aparea prin implementarea planului sau programului. 

În acest scop, procedura evaluarii de mediu cuprinde trei etape: 

→ Etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluarii de mediu; 

→ Etapa de definitivare a proiectului de plan/program și de realizare a raportului de 

mediu; 

→ Etapa de analiza a calitatii raportului de mediu. 

Aceste etape prevad parcurgerea mai multor pasi printre care se numară și 

consultarea publicului și a autoritatilor interesate de efectele implementarii 

planurilor/programelor, luarea în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor acestor 

consultari în procesul decizional și asigurarea informarii asupra deciziei luate, consultarea 

publicului constituind o parte inseparabilă a evaluarii. 

În conformitate cu cerintele HG nr. 1076/2004, procedura de realizare a evaluarii de 

mediu pentru PATJ Dolj a cuprins urmatoarele etape: 

- Pregatirea de catre titular a primei versiuni a planului. 

- Notificarea de catre titular a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj asupra initierii 

procesului de elaborare a planului si realizarii primei versiuni a planului si solicitarea 

declansarii etapei de încadrare (Adresa inregistrata la APM Dolj cu nr. 8583/29.05.2019). În 

conformitate cu art. 9 alin. 2 din HG 1076/2004, Consiliul Judetean Dolj a pus la dispozitia 

A.P.M. Dolj și a publicului, spre consultare, prima versiune a planului. 

- Prin adresa 10690/12.07.2019 emisă de APM Dolj s-a solicitat realizarea memoriului 

de prezentare conform OUG 57/2007 cu informatii prevazute in ghidul metodologic privind 

evaluarea adecvată (Ord. 19/2010) care  a fost depus la APM Dolj cu nr. 17157/4.11.2019. 

- Etapa de încadrare- prin adresa 10690/22.11.2019 APM Dolj a decis ca PATJ Dolj 

se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu solicitând în acest sens realizarea 

Raportului de Mediu.  

- Etapa de definitivare a planului si de realizare a raportului de mediu – s-a concretizat 

in intalnirea Grupului de lucru din data de 22.01.2020 in care s-a analizat si evaluat PATJ 

Dolj. 

- Etapa de consultare a publicului. 

- Etapa de elaborare a raportului final. 
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2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE 

ALE PATJ Dolj PRECUM ȘI ALE RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI 

PROGRAME RELEVANTE 

2.1. ASPECTE GENERALE 

Un Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean are caracter director și reprezintă 

expresia spatială a programului de dezvoltare socio–economică a judetului pe o perioada de 

timp scurtă (3-5 ani), medie (5-10 ani) și de lungă perspectivă (10-20 ani). 

Lucrarea Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Dolj constă într-un ansamblu de 

piese scrise și desenate, întocmite conform „Metodologiei de elaborare a documentatiilor de 

amenajare a teritoriului", și a fost elaborată în concordantă cu prevederile Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificarile și completarile ulterioare. 

Rolul PATJ este de a coordona și armoniza dezvoltarea unitatilor administrative 

componente la nivelul întregului județ. Planul trebuie sa asigure un cadru global și unitar 

privind posibilitatile de dezvoltare în context regional, national și european. PATJ Dolj a 

urmarit optimizarea utilizarii resurselor naturale ale solului și subsolului, a resurselor de muncă 

și a modului de repartitie al populatiei în vederea crearii unui echilibru permanent între modul 

de valorificare a potentialului natural și economic, pe de o parte, și protectia mediului, pe de 

altă parte, printr-un management responsabil al teritoriului în acord cu principiile dezvoltarii 

durabile. 

Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Dolj vor deveni obligatorii 

pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului de nivel teritorial inferior și ale celor de 

urbanism. 

P.A.T.J. va constitui un instrument de lucru la dispoziţia autorităţilor judeţene şi locale 

pentru fundamentarea politicilor economice, sociale, demografice, ecologice, culturale etc. 

aceste politici se vor concretiza prin programe a căror implementare, monitorizare şi evaluare 

va reveni cu precădere autorităţilor administraţiei publice duse în document. 

Lucrarea a fost etapizată în cinci faze după cum urmează:  

- Faza I – Documentare şi studii de fundamentare  

- Faza II – Elemente care condiţionează dezvoltarea, probleme şi disfuncţionalităţi  

- Faza III – Diagnostic, priorităţi  

- Faza IV – Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de mă  

-Faza V – Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi introducerea observaţiilor  

 

Cele patru domenii ţintă cărora li se adresează PATJ Dolj sunt: 

- structura teritoriului,  

-structura socio-demografică,  

-structura activităţilor  

-contextul suprateritorial. 
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În cadrul domeniilor ţintă au fost definite domenii/subdomenii prioritare, prin opţiunile 

strategiei de dezvoltare spaţială. Pentru fiecare dintre aceste domenii/subdomenii au fost 

formulate obiective specifice şi au fost propuse măsuri şi direcţii de acţiune pentru atingerea 

obiectivelor.  

Măsurile de amenajare a teritoriului au avut în vedere anticiparea efectelor acestora în 

domeniile economic şi socio-demografic. Prin dirijarea acestor efecte, cu ajutorul amenajării, 

se urmăreşte eliminarea/ diminuarea disfuncţiilor şi utilizarea superioară a potenţialelor puse 

în evidenţă în faza de diagnostic. Activitatea de planificare se încheie în punctul de plecare, 

domeniul socio-demografic, în care efectul prezumat al dezvoltărilor propuse de strategia de 

amenajare va trebui să soluţioneze în mod satisfăcător problemele specifice ale teritoriului 

judeţean.  

După elaborarea acestor faze Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dolj va fi 

supus avizării organismelor centrale şi locale abilitate, observaţiile şi recomandările acestora 

urmând a fi analizate şi introduse in Plan. 

Obiectivul general al amenajării teritoriului judeţean Dolj este realizarea unei dezvoltări 

sociale şi economice durabile a teritoriului în concordanţă cu structura spaţială proprie şi în 

mod coerent cu structurile regionale, având ca scop: 

• creşterea competitivităţii teritoriului administrative judeţean în cadrul economiei 

naţionale; 

• promovarea coeziunii teritoriale pentru ameliorarea disparităţilor constatate la nivel 

zonal în dezvoltarea economico-socială a teritoriului, determinate atât de condiţiile geografice 

cât şi de particularităţile dezvoltării specifice care au condus la concentrări de populaţie şi 

activităţi economice în principal în jurul municipiilor şi oraşelor precum şi depopulări în zone 

agricole sau periferice montane; 

• valorificarea superioară şi protecţia patrimoniului natural şi cultural; 

• promovarea unui turism de calitate şi durabil; 

• stoparea declinului demografic, asigurarea unei creşteri a populaţiei, a stabilităţii şi 

integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale prin crearea de noi locuri de 

muncă, creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei; 

• Creșterea competitivității județului prin corelarea în plan teritorial a dezvoltării 

infrastructurilor teritoriului şi localităţilor cu organizarea reţelei generale urbane pentru 

îmbunătăţirea relaţiilor urban – rural şi dezvoltarea funcţiilor urbane. 

Obiectivul general al P.A.T.J. este în acord cu obiectivul strategic global al Planul de 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, care vizează ”dezvoltarea durabilă și 

echilibrată a Regiunii Sud-Vest Oltenia prin valorificarea resurselor proprii, sprijinirea 

mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor în vederea reducerii disparităților existente 

între regiunea SV Oltenia și celelalte regiuni ale țării in scopul creșterii nivelului de trai al 

cetățenilor”. 
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Obiectivele generale au fost detaliate prin obiective specifice pe domeniile țintă, 

specific amenajarii teritoriului și pentru care s-au efectuat analizele de situatie existentă. 

În tabelul 2.1 sunt prezentate obiectivele propuse in cadrul Planului de amenajare a 

teritoriului judetului Dolj. 
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Tabel nr.2.1 

Planul de amenajare a teritoriului judetului Dolj 

 

Domeniu/ 
 

subdomeniu Obiective 

1. STRUCTURA 
TERITORIULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Cadrul 
natural/ mediul 

1.1.1. Cadrul 
natural 

OS 1.1. Protecția și conservarea biodiversității prin asigurarea utilizării durabile a 
habitatelor naturale, a florei și faunei 

OS 1.2. Menținerea sau îmbunătățirea caracteristicilor peisajului 

OS 1.3. Valorificarea resurselor de energie alternativă prin realizarea de 
amenajări tehnice pentru valorificarea potenţialului de energie regenerabilă a 
teritoriului județean 

OS 1.4. Protecția și conservarea ecosistemelor forestiere 

1.1.2. Calitatea 
factorilor de 
mediu 

OS 1.5. Limitarea/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a 
efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului și creșterea capacității 
ecosistemelor naturale de absorbție a CO2 din atmosferă 

OS 1.6. Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate menajere și 
industriale, precum și a poluării cu nitrați asupra apelor de suprafață și a celor 
subterane 

OS 1.7. Îmbunătățirea calității solului prin reducerea și prevenirea poluării / 
degradării acestuia, precum și reducerea cantității de deșeuri depozitate și 
valorificarea materială și energetică a deșeurilor 

1.1.3. Zonele 
expuse la riscuri 
naturale si 
tehnologice 
 
 
 
 
 
 
 

OS 1.8. Revizuirea și actualizarea programelor existente pentru prevenirea 
inundațiilor și combaterea efectelor acestora cu definirea precisă a 
responsabilităților pe fiecare palier de acțiune 

OS 1.9. Prevenirea şi minimizarea riscului la inundaţii în teritoriul judeţean 

OS 1.10. Îmbunătăţirea tehnicilor  utilizate în reducerea riscului la inundații și a 
pagubelor asociate acestuia 

OS 1.11. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

OS 1.12. Reabilitarea zonelor afectate de eroziuni, precum şi alunecări de teren și 
prevenirea activării altor alunecări 

OS 1.13. Reducerea riscului seismic al construcțiilor amplasate în zone cu 
seismicitate ridicată 
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Domeniu/ 
 

subdomeniu Obiective 

 
 
1.STRUCTURA 
TERITORIULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OS. 1.14. Asigurarea un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului 
prin identificarea pericolelor de accident major și a scenariilor posibile de 
accidente majore 

1.2. Patrimoniul 
natural şi 
construit 

1.2.1. Patrimoniul 
natural 

OS 1.15. Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a 
capitalului natural 

1.2.2. Patrimoniul 
construit 

OS 1.16. Salvgardarea patrimoniului cultural prin stabilirea zonelor de 
protecție/zonelor construite protejate, protejarea, conservarea și restaurarea 
elementelor semnifictive pentru  identitatea teritoriului istoric în scopul introducerii 
și exploatării acestor obiective din punct de vedere turistic și cultural 

OS 1.17. Întocmirea unor programe cu caracter tematic și dezvoltarea unei rețele 
de obiective culturale 

OS.1.18. Întocmirea propunerilor de declarare a unor obiective de patrimoniu 
antropic (în afara celor incluse în PATN Secțiunea III Zone Construite Protejate) 

OS. 1.19. Investigarea potențialului de dezvoltare a turismului cultural 

1.3. Reţeaua de 
localităţi 

1.3.1. Evoluţia 
reţelei de localităţi 

OS 1.20. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi 

OS 1.21. Asigurarea unui nivel ridicat şi a unui sistem echilibrat de servire a 
populaţiei din punct de vedere social şi economic 

OS 1.22. Stabilirea unor noi relaţii urban – rural, ca suport în coordonarea şi 
eficientizarea măsurilor de amenajare a teritoriului 

OS 1.23. Dezvoltarea spaţială a reţelei de localităţi prin reglementarea dezvoltării 
urbanistice 

1.3.2. 
Infrastructura 
socio-culturală 

OS 1.24. Dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii educaţionale 

OS 1.25. Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate prin reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii specifice 

OS 1.26. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

OS 1.27. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii culturale în 
vederea îmbunătăţirii gradului de acces la cultură al populaţiei la nivelul 
comunităţilor locale 

OS 1.28. Dezvoltarea infrastructurii sociale specifice în acord cu rolul localităţilor şi 
necesităţile populaţiei 
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Domeniu/ 
 

subdomeniu Obiective 

 
 
 
 
1.STRUCTURA 
TERITORIULUI 
 

1.3.3. Echiparea 
tehnico-edilitară 

OS 1.29. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea fondului de locuinţe, crearea 
pieţei imobiliare şi valorificarea eficientă a spaţiului rezidenţial 

1.4. 
Infrastructuri 
tehnice majore 

1.4.1. Amenajari 
de imbunatatiri 
funciare 

OS 1.30. Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare 

OS 1.31. Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în 
domeniul îmbunătăţirilor funciare 

1.4.2. Amenajarea 
bazinelor 
hidrografice 

OS 1.32. Implementarea Directivei Cadru a Uniunii Europene în domeniul apei 

OS 1.33. Elaborarea programelor de gospodărire a apelor şi a sintezelor bazinale 
privind folosirea şi protecţia resurselor de apă 

OS 1.34. Măsuri structurale pentru asigurarea principalilor parametri de 
performanță 

1.4.3. Echiparea 
hidroedilitara 

OS 1.35. Dezvoltarea și modernizarea și modernizarea sistemelor de alimentare 
cu apă, canalizare și epurare ape uzate  

1.4.4. 
Managementul 
deseurilor 

OS 1.36. Implementarea unui sistem integrat și durabil de management al 
deșeurilor care să asigure creșterea calității sănătății, mediului și a vieții în județ 

OS 1.37. Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor 

1.4.5. Alimentarea 
cu energie 
electrică 

OS 1.38. Excelență, diversificare, profitabilitate, dezvoltare durabila si 
responsabilitate socială în producerea de energie electrică și termică 

OS 1.39. Dezvoltarea infrastructurii electrice în concordanţă cu necesităţile 
localităţilor  

OS 1.40. Asigurarea iluminatului public în localităţi 

OS. 1.41. Valorificarea potențialului surselor regenerabile de energie 

1.4.6. 
Telecomunicaţii 

OS 1.42. Asigurarea accesului la comunicații și infrastructura informațională 

1.4.7. Alimentarea 
cu energie 
termica 

OS 1.43. Creșterea eficientei energetice a  alimentării cu energie termică 

OS. 1.44. Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică 

OS. 1.45. Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul 
energetic total, cu accent pe zonele deficitare, precum şi acumularea de 
experienţă în utilizarea raţională a energiei din surse regenerabile 

OS 1.46. Extinderea traseelor conductelor de transport spre zona de sud a 
județului 
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Domeniu/ 
 

subdomeniu Obiective 

OS. 1.47. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie  gaze naturale 

OS 1.48. Asigurarea condiţiilor pentru exploatarea în siguranţă a reţelelor de 
distribuție gaze naturale 

OS 1.49. Asigurarea condiţiilor pentru exploatarea în siguranţă a Sistemului de 
transport gaze naturale 

OS 1.50. Exploatarea în condiţii de siguranţă a conductelor de fluide combustibile 

1.5. Infrastructura de transport OS. 1.51. Creșterea și îmbuntățirea conectivității teritoriului județelui Dolj la 
teritoriul european, național și regional 

OS 1.52. Asigurarea conectivității și mobilității durabile a persoanelor și mărfurilor 
în cadrul județului Dolj 

2. STRUCTURA 
SOCIO-
DEMOGRAFICĂ 

2.1.Evoluţia populaţiei şi potenţialul 
demografic 

OS 2.1. Îmbunătăţirea accesibilităţii locuirii în zonele afectate de fenomene 
demografice negative 

OS 2.2.. Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii de învăţământ, medicale şi 
de asistenţă socială 

OS 2.3. Creşterea nivelului de dezvoltare a comunelor slab şi mediu dezvoltate 

2.2. Resursele de muncă OS 2.4. Creşterea capacităţii de angajare şi de ocupare prin promovarea 
adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi prin calificarea resurselor umane 

OS 2.5. Creşterea coeziunii şi incluziunii sociale, prevenirea şi combaterea 
discriminării şi inegalităţii de şanse pe piaţa muncii 

3. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

3.1. Agricultura OS. 3.1. Încurajarea antreprenoriatului și creșterea calității forței de muncă 

3.2. Silvicultura OS. 3.2. Creșterea competitivității sectorului silvic și gospodărirea judicioasă a 
pădurilor existente 

3.3. Industria OS. 3.3. Dezvoltarea sectorului industrial 

OS.3.4 Industrii creative 

OS 3.5. Sprijinirea valorificării potențialului de energii regenerabile 

OS 3.6. Formarea continuă a forței de muncă 

OS 3.7. Dezvoltare durabilă și sustenabilitate 

3.4. Construcţiile OS. 3.8. Îmbunătățirea sistemelor de apă și canalizare 

OS 3.9. Creșterea eficienței energetice a fondului construit și sistemelor de 
termoficare 
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Domeniu/ 
 

subdomeniu Obiective 

OS 3.10.Îmbunătățirea accesibilității județului Dolj  

OS. 3.11. Creșterea mobilității în zonele urbane funcționale ale județului Dolj 

3.5. Turismul OS. 3.12. Devoltarea turismului 

OS. 3.13. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de petrecere a timpului liber 

OS. 3.14. Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural 

OS 3.15. Dezvoltarea activităților turistice și de agrement 

3.6. Serviciile OS 3.16. Susținerea mediului de afaceri local 

OS 3.17. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații  

OS 3.18. Dezvoltarea infrastructurilor suport pentru mediul de afaceri și agricultură 

4. CONTEXTUL 
TERITORIAL 
INTERJUDEŢEAN, 
REGIONAL, 
NAŢIONAL 

 OS 4.1. Întărirea rolului geo-strategic regional al judeţului Dolj în cadrul spaţiului 
Macroregiunii Dunării 

OS 4.2. Crearea şi amplificarea conectivitatii si mobilitatii în scopul dezvoltării şi 
interconectarii judeţului Dolj în spaţiul transfrontalier regional 

OS 4.3. Crearea direcţiilor principale de dezvoltare şi cooperare pentru 
amplificarea rolului  judeţului Dolj la nivel interjudeţean  

OS 4.4. Dezvoltarea şi cooperarea la nivel intrajudeţean pentru relansarea 
economică şi îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale 
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2.2. Situatia existentă 

Judeţul Dolj face parte din Macroregiunea nr. 4 a României (ce cuprinde Regiunile de 

Dezvoltare Sud-Vest şi Vest) care corespunde nivelului NUTS I de diviziuni ale statelor 

membre ale Uniunii Europene. Situarea judeţului în areale ce cuprind zona de luncă a Dunării, 

câmpie și zona de deal îl plasează într-o zonă favorizată cu oportunităţi mai mari de dezvoltare 

economic şi preponderent agrară. Integrarea teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional 

depinde de două componente suprateritoriale importante: reţeaua de infrastructuri majore de 

transport şi comunicaţie şi sistemul de relaţii care se stabilesc între centrele cu rol semnificativ 

în dinamica economică. 

 

 Infrastructura de transport 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest este strabatută de importante coridoare de transport 

care asigură legatura centrelor urbane cu capitala tarii și este traversată de coridorul 

Paneuropean VII fluvial– Dunărea și Rețeaua TEN-T (Axa prioritară 7 rutieră– fostul Coridor 

Paneuropean IV, Axa prioritară 22- feroviară). Astfel, judeţul Dolj este conectat la unul dintre 

cele nouă coridoare ale reţelei centrale trans-Europene de transport centrale (core network): 

Rin- Dunăre, feroviar, rutier, fluvial corespunzător coridoarelor Pan Europene IV şi VII. Pe 

lângă aceste coridoare, teritoriul judeţului este străbătut de o serie importantă de drumuri 

europene, naţionale şi judeţene care asigură conectarea acestuia în cadrul teritoriului naţional 

şi regional. 

Examinând reţeaua de infrastructuri de transport la nivel judeţean, coroborată cu 

fluxurile semnificative de transport rutier şi feroviar s-au constatat o multitudine de linii de forţă 

care structurează teritoriul şi care converg către municipiul Craiova. Aceste coridoare/axe de 

infrastructură depăşesc spaţiul judeţean în prelungirea axelor sistemului de infrastructuri de 

transport şi realizează conexiunile cu reţelele majore de nivel supraregional, (trans)naţional 

şi (trans)continental. 

În ceea ce privește traficul internațional de tranzit peste România (prin punctele de 

trecere a frontierei din județul Dolj) și cel de legatură (intrări/ieșiri în și din teritoriul național 

prin punctele de trecere a frontierei din județul Dolj) se constată faptul că punctul de trecere 

al frontierei Calafat a devenit mult mai atractiv decât cel din Bechet datorită apariției podului 

rutier și feroviar de la Calafat– Vidin. Datorită acestei noi legături realizate prin această lucrare 

de artă numărul anual de persoane ce tranzitează punctele de frontieră Calafat (rutier) și 

Bechet acesta a crescut de aproape 5 ori. 

Deși teritoriul județului Dolj este traversat atât de rețeaua rutieră europeană TEN-T 

centrală, cât și de rețeaua TEN-T globală, în prezent nu există nici un drum de mare viteză 

(autostradă, drum expres) care să faciliteze conexiunea acestuia la teritoriul național și 

internațional. 
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Din punct de vedere al densității rețelei rutiere, județul Dolj se poziționează pe ultimul 

loc în cadrul regiunii Sud– Vest Oltenia, fiind cel mai slab echipat județ cu o densitate care se 

situează atât sub media regiunii, cât și sub media națională. Configurația rețelei rutiere este 

determinată de relieful județului și fragmentarea acestuia de numeroase cursuri de apă. Astfel, 

rețeaua rutieră este în principal dispusă radial către municipiul Craiova, dar conectivitatea 

rețelei rutiere majore este relativ scăzută în zona de vest a județului, în zona de sud-est, dar 

și a municipiului Craiova (respectiv a zonei metropolitane Craiova), nedezvoltându-se legături 

secundare inelare. Cu excepția municipiului Băilești și a orașului Segarcea, toate localitățile 

urbane sunt deservite în mod direct de drumuri naționale în relația cu reședința de județ, 

municipiul Craiova. 

Localitățile mai izolate sunt amplasate spre periferia de Vest a județului (deservită doar 

de drumuri județene și locale, parțial nemodernizate și cu stare de viabilitate scăzută) și în 

zona de Sud-Est a județului– unde localitățile rurale sunt deservite indirect prin drumuri 

județene. 

Dacă tendinţele în ceea ce priveşte evoluţia traficului rutier la nivel naţional, în ultimii 

ani, relevă o creştere semnificativă, situaţia în judeţul Dolj arată o situaţie asemănătoare, de 

creştere a traficului rutier (persoane şi mărfuri) pe drumurile naționale. 

La nivel local, doar municipiul Craiova dispune de transport public local, iar la nivelul 

Zonei Metropolitane Craiova, transportul public de persoane pe modul rutier este deservit 

doar de liniile locale și cele intrajudețene. Acestea nu sunt adecvate unui asemenea tip de 

dezvoltare urbană, iar lipsa unui transport modern, rapid, eficient şi integrat face ca această 

zonă metropolitană să nu beneficieze de cele mai civilizate condiţii de transport, de nivel al 

Uniunii Europene. 

Lipsa centurilor ocolitoare pentru principalele orașe şi/sau municipii (ex. Filiași, Calafat, 

zona de sud a municipiului Craiova), insuficienta amenajare a infrastructurii necesare 

deplasărilor nemotorizate (pietonale și cu bicicleta) lipsa pasajelor peste CF pe traseele 

drumurilor naționale, reprezintă câteva din disfuncţiile majore a situației actuale a rețelei 

rutiere la nivelul județului Dolj. 

Teritoriul județului Dolj este traversat de rețeaua feroviară europeană TEN-T centrală, 

sectoarele acesteia reprezentând, ca și în cazul rețelei rutiere, elemente componente ale 

Coridorului TEN-T Orient/ Mediterana de Est și, respectiv ale Coridorului Rin– Dunăre. Cu 

toate acestea calea ferată deservește un procent scăzut (cca. 20%) din localitățile județului, 

iar orașele Bechet și Dăbuleni nu sunt deservite de transportul feroviar. Starea tehnică 

necorespunzătoare a infrastructurii feroviare, vitezele mici şi durata mare de timp a 

deplasărilor cu trenul face ca acest tip de transport să fie neatractiv pentru utilizatori. 

Existenţa în judeţ a Aeroportului Internațional Craiova care se află la șapte kilometri de 

centrul orașului Craiova, pe șoseaua Craiova-București (DN65, E574) precum şi dotarea 

tehnică modernă recent efectuată a acestuia sunt elemente care favorizează operarea în 
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regim de Aeroport Internațional. Aeroportul Internațional Craiova deserveşte întreaga zonă a 

Olteniei şi este unicul aeroport civil existent al regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

Transportul naval (pasageri şi mărfuri) are un nivel neaşteptat de scăzut (în raport cu 

potenţialul Dunării), mai ales în cadrul părţii de sud a judeţului (în relaţie directă cu Dunărea), 

dintre porturile doljene, doar portul Calafat şi parţial portul Cetate sunt dotate cu facilități 

pentru transportul de pasageri. 

Principalele axe de dezvoltare ale judeţului (drumurile europene), concentrează cele 

mai multe municipii şi oraşe şi leagă Craiova de Calafat, Dobeta-Turnu Severin și Caracal 

grupând aşezările urbane ale județului (municipiile Craiova, Băilești și Calafat împreună cu 

orașele Filiași și Segarcea). Doar orașele Bechet și Dăbuleni se află în afara acestor axe, 

(fiind deservite de drumurile naţionale) ambele fiind amplasate pe traseul fluviului Dunărea, 

cum este și cazul municipiului Calafat. 

 

 Mediul urban și rural 

Mediul urban este dominat de municipiul Craiova care deţine o pondere semnificativă 

din populaţia urbană, acesta încadrându-se în categoria oraşelor mari. Categoria orașelor 

mijlocii lipsește în totalitate, restul mediului urban fiind reprezentat de șase municipii și orașe 

mici şi foarte mici (orașele Segarcea și Bechet). 

Sistemul de aşezări (după ranguri) se caracterizează printr-o distribuţie echilibrată a 

acestora în teritoriu, singura zonă lipsită de localități urbane fiind cea din vestul județului. 

Dispunerea aşezărilor urbane în teritoriu este dominată de municipiul Craiova care 

beneficiază atât de o accesibilitate sporită cât şi de poziţionarea în centrul judeţului, restul 

localităţilor urbane fiind dispuse radial faţă de acesta. Vorbim aici de un sistem preponderent 

monocentric constituit de zona metropolitană Craiova pe de-o parte și de un pol secundar 

reprezentat de gruparea municipiilor Calafat și Băilești în sud-est, pe de altă parte. 

Declararea de noi oraşe sau comune a corespuns aspiraţiei locuitorilor şi 

administraţiilor locale, dar, in cazul oraşelor, se manifestă încă decalaje semnificative faţă de 

nivelul de dotare corespunzător unui statut urban. 

În teritoriul judeţului Dolj, mediul rural este preponderent, comunele mari fiind 

concentrate în jurul municipiilor Craiova, Calafat și Băilești, și a orașelor Baileşti în sud-est și 

Filiași în nord. 

Dotările cu rol teritorial au o dispunere strâns legată de mediul urban care polarizează 

aceste dotări (în principal municipiul Craiova) mediul rural fiind încă la un nivel destul de sărac 

în ceea ce priveşte nivelul şi numărul acestor dotări. 
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 Conditii de locuire 

Din punctul de vedere al gradului de confort al locuirii, la nivelul județului Dolj, datele 

pentru anul 2016, arată un fond de locuințe cu o suprafață locuibilă și în număr de 

camere/locuință mai mare decât media pe regiune și pe țară.  

Din perspectivă regională, judeţul Dolj, are valori superioare după dotarea locuinţelor 

cu instalaţii și dependinţe față de mediile Regiunii Sud-Vest Oltenia. Analiza locuinţelor nou 

construite în perioada 2004– 2016 la nivelul judeţului Dolj, indică un echilibru între mediul 

urban şi cel rural ceea ce înseamnă o dezvoltare a fondului locativ relativ echilibrată la nivelul 

judeţului. 

 

 Potentialul turistic 

Potențialul turistic dat atât de patrimoniul natural important din judet, cât și patrimoniul 

construit, este slab valorificat în principal datorită infrastructurii deficitare, a lipsei investițiilor 

în acest sector, a lipsei personalului calificat precum și al lipsei unei informări 

corespunzătoare. 

Judetul Dolj beneficiază atât de resurse turistice naturale excepționale (fluviul Dunarea, 

lacuri, păduri, rezervații naturale, peisaj cultural) cât și de un patrimoniu construit deosebit 

(conace şi cule, biserici şi ansambluri mânăstireşti, clădiri civile urbane, monumente şi situri 

arheologice, arhitectură rurală tradiţională). Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului 

construit în vederea cunoașterii și promovării istoriei și culturii locale, asigurarea accesibilităţii 

optime la obiectivele de patrimoniu precum şi crearea cadrului dezvoltării turismului 

urban/rural, legat de activitățile specifice ce au desenat peisajul natural și antropic sunt câteva 

din elementele cheie pentru punerea în valoare a patrimoniului deosebit al judeţului Dolj. 

Analiza privind potențialul turistic al județului Dolj evidențiază faptul că fluviul Dunărea 

este un element esențial, dar subdezvoltat al portofoliului de turism. Totodată, în medie, 

durata sejurului reflectă un turism puțin dezvoltat în afara municipiului Craiova, în ciuda 

existenței unor zone cu potențial turistic ridicat, precum porturile dunărene. 

Valorificarea potențialului turistic al județului printr-o mai bună fructificare a tuturor 

elementelor naturale și construite, a contextului în care acestea se află, precum și crearea 

unor noi oferte turistice (turism expozitional, de afaceri, agroturism) va atrage un număr 

însemnat de turiști și poate reprezenta o viitoare resursă economică la nivelul județului. 

 

 Industria 

Sectorul industrial al județului Dolj are tradiție și continuitate. Județul cunoaste o 

ascensiune industrială pronunțată (ca dealtfel și alte zone ale țării în perioada de după anii 

‘60) dezvoltându-se industria aeronautică, aviatică, constructoare de mașini, industria 

energetică, industria de echipamente electrice, industria alimentară și textilă. Apoi, după 1989 
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industria românească– și implicit industria ce funcționa la nivelul județului Dolj– a suferit un 

declin accentuat, multe fabrici reducându-și activitatea sau chiar închizându-se.  

Municipiul Craiova are o tradiție îndelungată, în producția de locomotive electrice și 

diesel. Industria de echipamente electrice este prezentă tot prin fabrica Electroputere,. 

Industria energetică este reprezentată de Termocentrala Ișalnița (a treia ca mărime din 

România, putere instalată de 630 MW) și de Termocentrala Craiova II. 

Industria textilă asigură un număr mare de locuri de muncă (peste 6.000) majoritatea 

producției având ca destinație exportul în țările membre UE.  

 

 Agricultura 

Agricultura este o ramura economică puternic dezvoltată la nivelul judetului Dolj, 

remarcându-se prin cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a legumelor. Dezvoltarea 

agriculturii a fost favorizata de tradiție, climă favorabilă, soluri fertile. Cu toate acestea, 

potențialul agricol al județului nu este valorificat cu adevărat, puternica fragmentare a 

terenurilor, lipsa utilajelor performante, lipsa de susținere și pregătire a personalului din 

agricultură a dus la practicarea agriculturii de subzistență, nerentabilă din punct de vedere 

economic. Lipsa unui sistem agricol de amploare la nivelul județului și lipsa centrelor de 

colectare și prelucrare a produselor agricole impiedică agricultorii să valorifice atât producția 

la prețuri mai bune, cât și potențialul real agricol al județului. La nivelul Regiunii sud-vest 

Oltenia, în județul Dolj se obțin cele mai mari ponderi (în jur de 50% și peste) ale productiei la 

grâu și secară, orz și orzoaică, precum și plante uleioase. 

Având în vedere producțiile mari de cereale și legume, precum și domeniul zootehnic 

dezvoltat din zona județului Dolj, procesarea producției agricole și zootehnice pot fi domenii 

de succes în viitor.  

 

 Silvicultura 

Datorită ponderii terenurilor cu destinație agricolă, precum și din lipsa unor măsuri 

adecvate în ceea ce privește fondul forestier, judetul Dolj deține doar 11% din fondul forestier 

al regiunii sud-vest. Zonele cu cel mai mare deficit de resurse forestiere sunt cele de câmpie 

și de deal, unde practicarea agriculturii extensive a condus la defrișarea aproape completă a 

suprafețelor împădurite, județul Dolj fiind unul dintre cele mai afectate la nivel național. Aceste 

zone sunt cele mai expuse riscului de deșertificare, mai ales în condițiile în care schimbările 

climatice afectează și România și se concretizează în temperaturi medii tot mai ridicate și 

perioade frecvente de secetă prelungită, care nu poate fi combătută eficient în lipsa unor 

sisteme moderne de irigații. 
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Prin consolidarea şi reabilitarea fondului forestier existent, prin extindere acestuia, în 

terenurile degradate, și/sau inapte pentru agricultură, plus crearea de perdele de protecție în 

zonele unde acest lucru este necesar, se poate regenera fondul forestier, iar silvicultura va 

putea crea avantaje importante în dezvoltarea județului. 

 

 Situatia demografică 

Din punct de vedere demografic, judeţul Dolj este un judeţ cu un grad mai mare de 

urbanizare faţă de alte judeţe ale României. Totuși, județul Dolj este afectat de fenomenele 

demografice specifice ţării noastre pentru acest mediu de rezidenţă, în special în oraşele mici 

ale judeţului, considerate oraşe sărace: scăderea populaţiei, scăderea ponderii de copii și 

tendinţă de îmbătrânire demografică. 

 

 Alimentarea cu energie electrică 

În judeţul Dolj, principalul producător de energie electrică este Complexul Energetic 

Oltenia, energia electrică fiind produsă prin arderea cărbunelui extras din regiune. Dintre cele 

11 blocuri energetice cu o putere instalată de 3240 MW care aparțin CE Oltenia, 4 blocuri 

funcționează pe teritoriul județului Dolj: 

• Sucursala Electrocentrale Ișalnița – 2 blocuri energetice de 315 MW cu funcționare 

pe lignit în condesație; energia produsă de la punerea în functiune (1964-1968) a fost de 203 

TWh, cele două blocuri energetice au fost parțial modernizate; 

• Sucursala Electrocentrale Craiova II – 2 blocuri energetice de 150 MW /160 Gcal cu 

functionare pe lignit în cogenerare, energia produsă de la punerea în funcțiune (1987) a fost 

de 37 TWh / 26 mil. Gcal.; blocurile energetice sunt relativ noi. 

CE Oltenia produce energie electrică și energie termică (în special pentru orașul 

Craiova) și vinde cărbune terților (in special producatorilor de energie electrică). Principala 

materie primă folosită pentru producerea energiei este lignitul extras din propriile cariere din 

bazinul minier Oltenia. 

Alimentarea cu energie electrică a judetului Dolj este asigurată din Sistemul Energetic 

Naţional (SEN) prin intermediul reţelei electrice de transport precum şi a reţelelor de distribuţie 

a energiei electrice. 

Pe teritoriul judeţului Dolj, toate localităţile sunt electrificate, fiind județul cel mai bine 

reprezentat din acest punct de vedere în regiunea Sud-Vest Oltenia, iar iluminatul public 

stradal la nivelul localităților este prezent pe majoritatea străzilor. 
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 Telecomunicatii 

Infrastructura pentru telecomunicaţii din județul Dolj este relativ bine dezvoltată, fiind 

îmbunătățită semnificativ în ultimii ani.  

 

 Alimentarea cu energie termică și gaze naturale 

În ultimii 20 de ani, în județul Dolj a scăzut numărul sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică (SACET) a localităţilor. Alimentarea cu energie termică a 

localităților județului Dolj se realizează în prezent în sistem centralizat doar în municipiul 

Craiova. În rest se realizează în sistem local: prin centrale termice individuale (funcţionează 

cu gaze naturale, energie electrică sau lemne) și în marea majoritate prin sobe (funcționează 

cu combustibil solid lemne și/sau cărbuni) 

Infrastructura de transport gaze naturale din judetul Dolj este administrată de SNTGN 

TRANSGAZ SA și cuprinde o conductă ce unește depozitul de la Ghercești (unul dintre cele 

mai mari depozite de înmagazinare a gazelor naturale din România, cu o capacitate de 0,15 

md. mc.) de municipiul Craiova, orașul Filiași și nodul din zona Hurezani-Turburea, deservind, 

prin urmare, doar nordul județului  

Deși există numeroase localități al căror teritoriu administrativ este traversat de 

conducte de transport gaze naturale în partea de nord a județului, în prezent, există doar 13 

localități alimentate cu gaze naturale pentru care Distrigaz Sud Rețele deține licență de 

distribuție a gazelor naturale.  

Majoritatea localităților sunt alimentate cu gaze naturale din Sistemul Național de 

Transport Gaze Naturale administrat de Transgaz, dar există și comune alimentate din 

zăcămintele de gaze din zona învecinată. Un exemplu este cel al comunei Pielești, alimentată 

cu gaze naturale din conducta colectoare de gaze din Schela Ghercești. 

Alimentarea cu gaze naturale la nivelul localităţilor judeţului este în continuă creştere, 

atât prin extinderea sistemelor deja existente cât și prin înființarea unor noi sisteme de 

distribuție gaze. Existenţa propunerii de înfiinţare a unei noi magistrale de gaz, alimentarea 

din zăcămintele de gaze din zona învecinată a unor localităţi precum şi completarea şi 

modernizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale în judeţ va da posibilitatea extinderii 

de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale şi în alte localităţi care nu beneficiază de reţea 

de gaz. 

 

 Alimentare cu apă și canalizare 

Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate s-a dezvoltat în toate 

localitățile județului, ca urmare a investițiilor realizate sau aflate în desfășurare prin fonduri 

europene, de la bugetul de stat sau cel local. Cu toate acestea ponderea localităţilor fără 

infrastructuri de alimentare cu apă (45%) şi canalizarea apelor uzate (73%) este încă foarte 
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mare. Chiar şi aşa, în localitățile în care infrastructurile de alimentare cu apă și canalizare ape 

uzate au fost extinse, numărul conectărilor la acestea rămâne scăzut ca urmare a costurilor 

prea mari pentru populație. 

Situaţia alimentării cu apă potabilă şi a canalizării apelor uzate, la nivel judeţean este 

următoarea: 

• 17 de unităţi administrativ teritoriale (UAT) beneficiază de sisteme centralizate de 

alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate; 

• 46 de unităţi administrativ teritoriale (UAT) beneficiază numai de sisteme centralizate 

de alimentare cu apă; 

• 48 de unităţi administrativ teritoriale (UAT) fără sisteme de alimentare cu apă şi de 

canalizare a apelor uzate. 

- Alimentarea cu apă 

Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă există în 63 de UAT-uri, 6 UAT-uri în 

mediul urban și 57 UAT-uri în mediul rural. Sistemul lipsește în 48 de UAT-uri. 

Tabel nr. 2.2  

Situația alimentării cu apă la nivel județean 

Localităţi 
Volum de apă potabilă distribuit (mii m3) Lungime simplă reţea 

distribuţie apă (km) 
total uz casnic 

urbane 23.931 22.977 825,1 

rurale 3.439 3.071 1.180 

Total 27.370 26.048 2.005,1 

In mediul rural, distribuția de apă potabilă este mult mai scăzută (12,6%), în situația în care 

lungimea rețelei de distribuție este mai mare decât în mediul urban (58,8%). 

Toate localitățile urbane sunt racordate la sistem centralizat de apă. Starea actuală a 

infrastructurii de apă potabilă este următorea: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

Sursele de apă ale municipiului sunt surse de suprafață și surse subterane: 

Sursa de suprafață este: 

• Ișalnița pe râul Jiu - baraj Ișalnița (administrat de ABA Jiu, Craiova) secțiune situată pe 

raza comunei Ișalnița, – Q proiectat=1.150 l/s.  

Sursele subterane sunt: 

• Gioroc – Q proiectat = 140 l/s, pusă în funcțiune în anul 1909. Sistem de drenuri care 

cuprinde un dren principal la care sunt racordate două drenuri secundare, amplasate pe raza 

comunei Castranova.  
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• Marica– Q proiectat= 300 l/s, compusă din trei fronturi de foraje (Marica Nord, Marica I și 

Marica II) care captează apa subterană din terasa râului Jiu, forajele fiind în zona localităților 

Secui-Teasc- Bratovoești;  

• Popova (Q proiectat= 11 l/s) este constituită dintr-un izvor captat printr-un dren, amplasat 

în cartierul Popova (Românești) din municipiul Craiova. Captarea apei, pusă în funcțiune în anul 

1953, se realizează printr-un dren executat din bazalt, pozat la adâncimea medie de 4 m; 

• Izvarna (Q proiectat=1060 l/s) este constituită din izvoare captate prin două camere de 

captare, care preiau parțial și debitul de izvoare al pârâului Orlea, amplasate în localitatea 

Izvarna, județul Gorj și un dren, care captează patru izvoare din masivul Parâng.  

• sursă Mihăiță, pusă în funcțiune în perioada 1993-1999, este amplasată pe malul drept al 

râului Jiu, în amonte de barajul din zona localității Ișalnița și captează apa de infiltrație din lacul 

de acumulare. Este alcătuită din 3 fronturi de captare, fiecare cu 13 foraje de mica adâncime, 

debitul total prelevat de 150 l/s. Din cauza conținutului de fier și mangan peste limitele de 

potabilitate, apa captată necesită tratare în stația de tratare Breasta. În present sursa Mihăița este 

trecută în conservare, fiind propusă pentru casare conform Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 405/2005; 

• sursa Breasta, pusă în funcțiune în anul 1964, este scoasă din funcțiune din anul 2005 și 

trecută în conservare. Pentru evitarea impurificării apei din aceste surse, trebuie asigurate zonele 

de protecție sanitară, conform prevederilor normativului HG 930/2005.  

Pentru prizele de captarea a apei de suprafață, dimensiunea minimă a zonei de protecție 

sanitară cu regim sever prevăzută în normativ este de 100 m în amonte de priză, 25 m în aval de 

ultimile lucrări componente ale prizei și 25m lateral, de o parte și de alta a prizei. 

Pentru captările subterane din acviferele freatice dimensiune minimă a zonei de protecție 

sanitară cu regim sever este 50 m amonte, 20 m aval de foraj și 20 m lateral de o parte și de alta 

a acestuia. Pentru captările de adâncime zona de protecție sanitară cu regim sever este circulară, 

cu rază de 10 m în jurul forajului și centrul pe foraj. 

Terenurile cuprinse în aceste zone se vor utiliza conform prevederilor din normativul HG 

930/2005. 

Tratarea apei captate se realizează astfel: 

• la stația de tratare Ișalnița, compusă din 4 decantoare radiale, 2 filtre rapide și o stație de 

clorinare.  

• pentru apa din sursele subterane se aplică un proces de clorinare în stațiile Izvarna, 

Șimnic, Făcăi, Popova. 

Rezerva de apă a municipiului este înmagazinată în rezervoarele aflate la sursele de apă și 

în stațiile de tratare ale apei, precum și în rezervoarele stațiilor de pompare care asigură apa 

către consumatori.  
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Rețeaua de distribuție a apei potabile funcționează gravitațional și prin pompare, are o 

lungime totală de 467 km, este realizată din tuburi de fontă. Din punct de vedere al materialului 

din care este realizată se evidențiază ponderea mare a conductelor din fontă, oțel și azbociment, 

cca. 76,3%, cu vechime de peste 40 de ani, pe unele tronsoane de fontă atingându-se și 90 de 

ani. 

Din rețeaua de distribuție se alimentează și zona industrială a orașului, unii agenți economici 

din această zonă au și surse și gospodării de apă proprii.  

MUNICIPIUL CALAFAT 

Orașul dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, care utilizează ca sursă de 

apă fluviul Dunărea. Facilitățile de tratare, realizate de la începutul anilor 1980, au fost proiectate 

să deservească și activitățile industriale. În prezent doar o mică parte a capacității proiectate este 

utilizată, apa tranzitând stația de tratare doar câteva ore pe zi. Localitățile aparținătoare nu dispun 

de sisteme centralizate de alimentare cu apă, cu excepția localității Golenți, în care este dezvoltat 

un sistem de alimentare cu apă din foraje. 

Materialele predominante în rețeaua de apă potabilă sunt azbocimentul și oțelul.  

Sistemul de alimentare cu apa prezintă disfuncționalități legate de pierderile tehnologice din 

stația de tratare a apei, reprezentând cca. 9% din volumul de apă brută captată.  

MUNICIPIUL BĂILEȘTI 

Pentru alimentarea cu apă a municipiului Băilești s-a executat, în perioada 1976-1993, un 

front de foraje amplasat în partea de N-E a localității si pe teritoriul satului Boureni.  

La frontul de captare care alimentează sistemul Băilești se constată că zona de protecție 

sanitară cu regim sever a fiecărui foraj (S=10x10=100m2), realizată cu gard din sârmă ghimpată 

este subdimensionată față de valorile prevăzute în HG 930/2005. 

Pondere mare în rețeaua de distribuție sunt rețelele din azbociment (60,45%), urmată de 

cea din oțel (24,4%) materiale neconforme cu normele actuale. 

ORAȘ FILIAȘI 

Orașul Filiași are populație de 13.599 locuitori, din care 9.122 locuitori sunt alimentați cu 

apă prin sistem centralizat, restul locuitorilor se alimentează cu apă din surse proprii. 

Apa utilizata este extrasă din conducta de aducțiune Izvarna/Craiova, printr-un accord 

special. Situația se datorează faptului că sistemele de alimentare din puțurile comunelor dintre 

Filiași și Craiova nu reușesc să ofere o apă potabilă acceptabilă din punct de vedere calitativ și 

se apreciază că puțurile de mai mare adâncime din această zonă nu vor reuși să asigure o sursă 

mai bună. 

Rețeaua existentă de alimentare cu apă a orașului are o vechime de cca. 30 de ani și este 

realizată din conducte oțel, fontă, azbociment, PEHD.  
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Trebuie avut în vedere că tronsoanele din azbociment trebuiesc înlocuite urgent, deoarece 

azbestul este un material cancerigen, iar conductele din fontă, realizate din tuburi îmbinate cu 

mufe ștemuite cu plumb au de regulă mari pierderi de apă. Tronsoanele din oțel, cu o vechime 

de cca. 25-30 de ani pot avea o stare avansată de coroziune și în consecință pierderi mari de apă 

potabilă. 

ORAȘ SEGARCEA 

Orașul dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă încă din anul 1908, deservind 

în prezent cca. 62% din populație, respectiv 5.127 locuitori din populația totală de 8.234 locuitori.  

Datorită avariilor dese şi a lipsei sau nefuncţionării corespunzătoare a vanelor de 

sectorizare, alimentarea cu apă potabilă a populaţiei este frecvent întreruptă. 

Sursa de apă a sistemului o reprezintă, în principal, un sistem de izvoare colectate la baza 

unui deal printr-un dren poziționat în centrul orașului, într-o zonă ocupată de mulți ani de un parc 

orășenesc, care îndeplinea și funcția de zonă de protecție sanitară a sursei. Agricultura intensivă 

practicată în zona de nord a orașului, combinată cu construirea de case în zona de protecție a 

captării au condus la un conținut ridicat de nitrați și o contaminare microbiologică, fapte pentru 

care, în present, sursa este total nepotrivită pentru utilizare. Considerații asemănătoare se fac și 

pentru forajele de mică adâncime aflate în exploatare de către oraș, în acest sens impunându-se 

găsirea urgentă a unor noi soluții pentru furnizarea apei către populație. 

Rețeaua de distribuție are lungimea de 31,60 km și este realizată din artere principale și 

secundare din azbociment și artere secundare realizate din oțel și PVC.  

ORAȘ BECHET 

Din punct de vedere al gradului de acoperire al sistemului de alimentare cu apă se constată 

că din totalul populaţiei oraşului de 3.953 locuitori (anul 2008), numai 385 locuitori beneficiază de 

apă potabilă, reprezentand 9,74% din totalul populației rezidente. 

Sursa de apă a sistemului este apa subterană. 

ORAȘ DĂBULENI 

Sursa sistemului de alimentare cu apă este apa subterană. 

Apa colectată de la frontul de captare prezintă depășiri ale indicatorilor amoniu, fier, mangan 

și H2S, apa este potabilizată cu ajutorul stației de tratare amplasată în incinta gospodăriei de apă. 

LOCALITĂȚI RURALE 

De sistem centralizat de apă beneficiază 56 de comune, acestea situându-se în partea de 

vest și sud a județului. În restul zonelor nu există rețele centralizate, populația este îmbătrânită, 

iar fondul de locuințe învechit și de slabă calitate. Comunele mai dezvoltate economic sau cele 

situate în apropierea orașelor, unde s-au construit și locuințe noi, și-au extins sau realizat 

infrastructură de alimentare cu apă, exemplu Maglavit, Cetate, Plenița, Ișalnița, Cârcea, Malu 

Mare, Coțofenii din Față, Bucovăț, Călărași, ș.a.. 
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Sursa de apă a sistemelor de alimentare cu apă este apa subterană, captată prin foraje de 

medie și mare adâncime și prin drenuri. 

Majoritatea sistemelor se apă (cca. 90%) sunt noi, darea în folosință fiind perioada 2005– 

2007, și funcționează corespunzător. Problemele frecvente sunt legate de calitatea apei la surse, 

ceea ce impune necesitatea unei tratări suplimentare. 

- Canalizarea apelor uzate 

Sisteme de canalizare ape uzate există în 17 UAT-uri, din care 6 UAT-uri sunt în mediul 

urban și 11 UAT-uri în mediul rural (Breasta, Caraula, Celaru, Cetate, Drăgotești, Goicea, Goiești, 

Grecești, Ișalnița, Plenița, Vârcovu de Jos). Stații de epurare a apei uzate canalizate există în 6 

UAT-uri în mediul urban și 2 în mediul rural (comunele Caraula și Ișalnița). 

Singura localitate urbană care nu are sistem de canalizare (rețea și stație de epurare) pentru 

apele uzate este orașul Dăbuleni. 

Cele mai multe stații de epurare orășenești se află într-un avansat grad de uzură fizică și 

morală, având totodată capacitatea de epurare depășită, ca urmare a dezvoltării localităților sau 

ale unor unități economice racordate la canalizare. În general, aceste stații de epurare nu au 

profilul tehnologic necesar pentru epurarea întregii game de substanțe poluante deversate în 

reţeaua de canalizare orășenească, deversând astfel în cursurile de apă receptoare debite 

relative mari de ape insuficient epurate. 

 

2.3. Situatia propusă 

Pentru realizarea Strategiei de dezvoltare spaţială a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Dolj sunt prezentate principalele măsuri care concură la fundamentarea politicilor 

publice privind valorificarea durabilă şi protejarea resurselor naturale, dezvoltarea armonioasă şi 

echilibrată a tuturor zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să 

optimizeze integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, naţionale şi europene, precum şi 

conservarea şi protecţia calităţii mediului. 

Măsurile sunt prezentate pe domenii şi subdomenii prioritare definite prin opţiunile strategiei 

de dezvoltare spaţială. 

Pentru fiecare domeniu şi subdomeniu au fost evidenţiate principalele direcţii de acţiune şi 

măsuri care concură la implementarea obiectivelor specifice, precum şi etapa de realizare a 

acestora. În acest sens au fost luate în considerare trei etape: etapa I- termen scurt (3- 5 ani), 

etapa a II-a- termen mediu (5-10 ani) şi etapa a III-a-  termen lung şi de perspectivă (10-20 ani). 

Pentru fiecare măsură sau set de măsuri s-au propus instituţiile cu responsabilitate în 

implementarea şi monitorizarea acestora. 

Datele şi elementele de potenţial prezentate în programul de măsuri constituie un suport 

informaţional de fundamentare a deciziilor pe plan local şi judeţean pentru pregătirea şi aprobarea 

programelor de dezvoltare socio-economică anuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-
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teritoriale şi a judeţului Dolj. De asemenea, sunt prezentate obiective a căror realizare necesită o 

colaborare interjudeţeană. 

Programul de masuri propus prin Strategia de dezvoltare spaţială a Planului de Amenajare 

a Teritoriului Judeţean Dolj este detaliat in documentul Strategia de dezvoltare şi programul de 

măsuri, cap. 4. Programul de masuri. 

 

2.4. LEGĂTURA CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME 

La elaborarea PATJ Dolj s-a avut in vedere corelarea planului cu urmatoarele planuri, 

programe si strategii: 

I. Planuri si programe la nivel European: 

-Carta Europeana a Amenajării Teritoriului - CEMAT, Torremolinos, 1983; 

- Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC /ESDP), - UE, Postdam, 1999; 

- Principiile directoare pentru Dezvoltarea teritorială durabilă a Continentului european 

- rezoluţiile Conferinţei Europene a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului - 

CEMAT, Hanovra, 7-8 septembrie 2000; 

- Directivele şi Recomandările Consiliului Europei în domeniu (cooperare 

transfrontalieră, autonomie regională, Convenţia Europeană a Peisajului, Carta Europeană a 

Zonelor Rurale); 

- Agenda Teritorială Europeană, adoptată în mai 2007 la Leipzig de reuniunea 

informală a miniştrilor dezvoltării urbane şi coeziunii teritoriale; 

- Convenţia europeană a peisajului, octombrie 2000; 

- Declaraţia privind Dezvoltarea Durabilă (ONU, Johannesburg, august 2002); 

- Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabilă a orașelor, 24-25 mai 2007; 

- Recomandarea Comitetului de Miniștri ai Statelor membre ale Consiliului Europei 

privind principiile diectoare pentru o dezvoltare spațială durabilă a continentului european (2002); 

- Perspectiva europeană privind dezvoltarea spaţială - Potsdam, mai 1999; 

- Declaraţia de la Rio şi Agenda 21 - ONU, Rio de Janeiro, iunie 1992; 

 

II. Planuri si programe la nivel national 

-Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune 

și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni. Această strategie 

reprezintă instrumentul de implementare a unui sistem al planului de amenajare din cadrul 

planurilor de dezvoltare națională - regională și a planurilor urbanistice generale - și sprijină 
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operaționalizarea programelor de investiție sectorială 2035. În cadrul acesteia au fost identificate 

5 obiective generale: 

• Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

• Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor 

publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive; 

• Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 

teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

• Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 

teritorială; 

• Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

De asemenea, au fost definite măsuri, acțiuni și exemple de proiecte pentru zone urbane, 

zone rurale, zone montane, zone transfrontaliere și zona costieră. 

-Planul de Amenajare a Teritoriului Național. Reprezintă o bază de amenajare pentru 

programele sectoriale strategice, determinând scopul și prioritățile pentru dezvoltarea teritorială 

a țării în relație cu politicile UE și cuprinde următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Rețele de transport; 

• Secțiunea a II-a – Apa; 

• Secțiunea a III-a – Zone protejate; 

• Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități; 

• Secțiunea a V-a – Zone de risc natural; 

• Secțiunea a VI-a – Zone turistice; 

• Secțiunea a VII-a – Infrastructura pentru educație (în curs de elaborare); 

• Secțiunea a VIII-a – Zone rurale (în curs de elaborare). 

-Master Plan General de Transport al României 

Master Planul analizează obiectivele majore ale sistemului național de transport. Prin 

urmare, acesta constituie un instrument strategic de planificare a intervențiilor majore (proiecte și 

alte acțiuni) ce sunt semnificative pentru obiectivele de transport la scară națională. Sunt avute 

în vedere transportul rutier, feroviar, porturi și căi navigabile, aerian și multimodal. 

- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Axele prioritare ale POIM 2014-

2020 în domeniul transporturilor sunt: 

• Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului 

• Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient  
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-Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Documentul reprezintă asumarea 

României față de implementarea Pilonului II al Politicii UE pentru o Agricultură comună, reflectată 

în Reglementarea CE 1305/2013. PNDR își propune următoarele priorități: 

• Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale 

• Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor 

• Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animale și gestionării riscurilor în agricultură 

• Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură și silvicultură 

• Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic 

• Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele 

rurale 

-Programul Operațional Regional 2014-2020. POR își propune ca și obiectiv general 

creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale 

și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a 

serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod 

eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

-Programul Național de Dezvoltare Locală. PNDL, coordonat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte 

de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 

infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă. 

-Strategia națională și Planul de acțiuni pentru conservarea biodiversității 2014-2020 

aprobat cu HG nr.1081/11.12.2013 

-Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022  

-Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014 2020 aprobat cu HG 870/2013 

-Planul national de gestionare a deseurilor 2018-2025, aprobat cu HG 942/2017 

-Strategia energetică a României 2016 - 2030 cu perspectiva anului 2050 

-Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 

aprobată prin Hotărârea nr. 246 din 16/02/2006 

-Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020 

-Strategia Nationala de Protectia Mediului – 2004-2025 
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-Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii (H.G. 1854/2005) 

 

III.Planuri si programe la nivel regional 

-Planul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020 (PDR Sud-Vest Oltenia), 

aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest (CDR Sud-Vest Oltenia) in data de 

27.02.2015 si avizat de Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala 

Sud-Vest Oltenia (CRP Sud-Vest Oltenia) in data de 24.06.2014. 

În cadrul PDR au fost propuse șase priorități de dezvoltare: 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii 

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale 

3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice 

4. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului 

5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale 

6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

-Strategia de Dezvoltare Teritoriala Integrata a microregiunii “Oltenia Danubius”, elaborator: 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, octombrie 2013 

- Plan de management al bazinului hidrografic Jiu și al Planului de management al riscului 

la inundatii  

 

III. Planuri si programe la nivel local 

-Planul de acțiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova (PAED Craiova) 

- Master plan privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Dolj 

- Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020 

-Planul de Amenajare Teritorială Zonală la Nivelul Zonei Metropolitane Craiova 

- Master Plan 2008-2038 pentru sistemul integrat de gestionare a deseurilor la nivelul 

judetului Dolj 

- Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor in judetul Dolj 2019-2025 

-Plan de mobilitate urbană durabilă pentru polul de creștere Craiova – PMUD Craiova, 2015 

- Planul de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa 

ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-

Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră 

- Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0202 Silvostepa Olteniei 
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- Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit 

- Planul de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit 

- Planul de management al sitului ROSCI0135 Nisipurile de la Dabuleni 

- Planul de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Padurea 

Radomir 

- Planul de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni – Băileşti 

- Planul de management și a Regulamentului ariei naturale protejate de interes național 

Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele 

- Planul de management al ariei naturale protejate de interes național Lacul Adunații de 

Geormane 

- Planul de management și regulamentulal ariei naturale protejate de interes național Valea 

Rea-Radovan 

-Strategia Judeţeană în Domeniul Asistenţei Sociale, Protecţiei Familiei şi Copilului 2015- 

2020, DGASPC Dolj 

-Strategia de Dezvoltare a Municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

-Strategia de dezvoltare a oraşului Filiaşi (2008-2015) 

-Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Calafat, orizont de timp 2014-2020 - SC 

ACZ Consulting SRL 

-Strategia de Dezvoltare Durabila a Orasului Dabuleni, Județul Dolj 2014-2020 

-Strategia de Dezvoltare Locală GAL Segarcea 

-Strategia de Dezvoltare Locală comuna Coșoveni 2014-2020 

-Strategia de Dezvoltare Locală comuna Giubega 2017-2020 

-Strategia de Dezvoltare Locală comuna Giurgița 2014-2020 

-Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Podari pentru perioada 2016-2020 

-Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 

-Strategia de Dezvoltare Locală orașul Bechet 2016-2020 

-Program de Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 

 

La întocmirea strategiei s-au avut în vedere o serie de documente cu relevantă în plan 

spatial. Strategia se încadrează în sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului National 

aprobate până in prezent (Sectiunea I – Retele de transport, aprobata prin Legea nr. 363/2006; 

Sectiunea a II-a – Apa, aprobata prin Legea nr. 171/1997 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Sectiunea a III-a - Zone protejate naturale si construite, aprobata prin Legea nr. 5/2000; Sectiunea 
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a IV-a Reteaua de localitati, Sectiunea a VI-a Zone turistice, aprobata prin Legea nr. 351/2001, 

cu modificarile si completarile ulterioare). 

La elaborarea strategiei s-au preluat toate strategiile sectoriale din domeniile cu impact 

asupra dezvoltarii teritoriale în masura în care au fost puse la dispozitie de institutiile solicitate. 

Elaborarea PATJ s-a bazat pe prevederile legislative in vigoare, care transpun directivele 

europene conform angajamentelor asumate de Romania in Capitolul 22 al Documentului de 

pozitie, privind protectia mediului inconjurator. 

 

3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE 

EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII Planului de 

Amenajare a Teritoriului Judetului Dolj 

3.1. ASPECTE GENERALE 

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor 

referitoare la zona de studiu, disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu. Analiza stării 

actuale a mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant: aer, apa, sol, 

modificări climatice, biodiversitate, populația și sănătatea umană, peisajul natural, moștenirea 

culturală, eficienta energetica, gestionarea deseurilor, riscuri naturale si de mediu, turism durabil. 

Pentru evaluarea corectă a efectelor posibile ale implementarii PATJ sau ale alternativelor 

sale, s-a facut o analiză a situatiei actuale a mediului pentru a putea identifica receptorii sensibili 

din zonă, precum și evolutia ulterioară a mediului în ambele variante : 

- aceea de implementare a Planului; 

- aceea de neimplementare– varianta „zero”, situatie în care zona analizată îsi va pastra 

functiunile și folosintele actuale. 

 

Caracterizarea starii actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor și informatiilor 

referitoare la judetul Dolj disponibile la momentul elaborarii Raportului de mediu.  

In vederea identificarii aspectelor relevante pentru starea actuala a mediului in judetul Dolj, 

au fost utilizate ca surse principale de informare rapoartele elaborate de catre Agentia pentru 

Protectia Mediului Dolj pe perioada 2016-2019. 

 

3.2. Localizare și organizarea administrativă, date demografice 

Judeţul Dolj se găseşte în jumătatea sudică a României, pe cursul inferior al Dunării şi al 

Jiului, în cadrul marii unităţi geografice Câmpia Română.  
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Resedința de județ este municipiul Craiova și cuprinde mai multe localități- 3 municipii 

(Craiova, Băilești, Calafat), 4 orașe- (Bechet, Dăbuleni, Filiași, Segarcea) și 104 comune (cu 378 

de sate). 

Judeţul Dolj, se întinde pe o suprafaţă de 7.414 km2, respectiv 3,1% din teritoriul României, 

fiind al VII-lea judeţ ca mărime al ţării. 

Modul de utilizare a suprafeţei totale a judetului, de 741.397 ha, este urmatorul: 

 Suprafaţa agricolă: 588198 ha 

 Păduri: 85 308 ha 

 Ape: 20886 ha 

 Căi de acces: 13536 ha 

 Curţi: 30510 ha 

 Neproductive: 6013 ha 

Județele române vecine cu judetul Dolj sunt:  

-la vest cu județul Mehedinți,  

-la nord- vest cu județul Gorj,  

- la nord-est cu județul Vâlcea  

- la est cu județul Olt 

Amplasarea judetului pe malul Dunării, de-a lungul a 150 km, îl înscrie în Macroregiunea 

Dunării care cuprinde bazinul Dunării cu regiuni din 14 țări– 8 membre UE (Germania, Austria, 

Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România și Bulgaria) și 6 state non-membre (Serbia, Ucraina, 

Moldova, Bosnia-Hetegovina, Croatia, Muntenegru). De asemenea, la nivelul contextului 

european, prin axa de navigaţie fluvială Rhin-Main-Dunăre, se asigură legătura dintre Marea 

Neagră şi Marea Nordului. 

Populația județului Dolj, la 1 iulie 2016 număra conform Institutului Naţional de Statistică 

(INS) - 698.179 persoane. 

 

3.3. Cadrul natural 

3.3.1 Relieful 

Județul Dolj se găsește în sud-vestul țării, în cadrul acestui teritoriu putându-se distinge 

următoarele unități morfologice: Câmpia Olteniei și Piemontul Getic. Formele și unitățile majore 

de relief din cuprinsul județului sunt date de înălțarea mai accentuată spre nord a câmpiei 

piemontane getice, concomitent cu adâncirea văilor și configurarea, la sud, a teraselor Dunării. 

Fragmentarea generală a teritoriului, văile largi, precum și prezența întinselor suprafețe 

acoperite cu nisipuri sunt elementele principale ale diversității reliefului.  

Câmpia Olteniei este rezultatul sculptării teraselor dunărene în Piemontul Getic, peste care 

au fost depuse suprafețe extinse de nisipuri eoliene, care dau varietate peisajului Câmpiei 

Olteniei. Mediul fizico-geografic al câmpiei este caracterizat printr-o relativă omogenitate. 
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Suprafețele înclinate, peste 2°, se remarcă în cazul malurilor și versanților văilor, frunților de 

terasă și pe flancurile dunelor. Aspectul general al câmpiei este diversificat doar prin contribuția 

afluenților Dunării, care au fragmentat terasele dunărene și au creat o serie de niveluri locale. 

Lunca Jiului are aspectul unui culoar depresionar ce traversează județul Dolj. 

Datorită tendinței de deplasare continuă spre vest, malul drept al Jiului este în permanență 

erodat. 

Dunele de nisip s-au format pe direcția vântului dominant, VNV-ESE, în dune longitudinale, 

câmpuri de dune sau fascicole, între care apar depresiuni înguste și lungi, frecvent mlăștinoase. 

Unele dune sunt fixate și acoperite cu soluri incipiente sau evoluate, altele sunt stabilizate, dar 

nesolificate, în timp ce dunele active sunt supuse deflației. 

Răspândirea dunelor este neuniformă, cu două areale de concentrare a acestora: Calafat- 

Poiana Mare-Rast și Tâmburești-Sadova-Dăbuleni-Ianca 

 

3.3.2. Geologia 

Sub raport geologic, teritoriul județului Dolj corespunde cu partea estică și sud-estică a 

Piemontului Bălăciței, iar în partea sudică cu Câmpia Olteniei, două unități distincte, dar care au 

avut o evoluție comună legată de cea a Platformei Valahe și a Depresiunii Getice. 

Resurse geologice- în judetul Dolj zăcămintele şi exploatările de petrol şi gaze asociate se 

află la Brădeşti– Bătrâni, Gherceşti, Cârcea, Şimnicu de Sus, cele de gaze naturale la Pitulaţi, 

Sfircea, Işalniţa, Gherceşti, Şimnicu de Sus, Pieleşti, Coşoveni, Predești, iar cele de petrol la 

Melineşti şi Işalniţa, fiind legate între ele prin reţele de conducte şi interconectate cu sistemul 

naţional de transport al gazelor, respectiv ţiţeiului şi produselor petroliere. 

 

3.3.3. Resursele de sol 

Potrivit Sistemului Român de Taxonomie a solurilor, în judeţul Dolj au fost identificate 8 clase 

de soluri şi 18 tipuri de sol. Cea mai mare răspândire în cadrul judeţului o au solurile din clasa 

cernisolurilor (32%), luvisolurilor (29%) şi protisolurilor (27%). Chiar dacă ponderea unor soluri 

din clasa hidrisoluri, salsodisoluri şi antrisoluri pare relativ mică, (sub 9%), faptul că sunt afectate 

de factori puternici limitativi pentru vegetaţie, ca excesul de apă, săruri (solubile), sau activitatea 

industrială (depozite cenuşă de la termocentrale pe cărbune), face ca aceste soluri să reprezinte 

o problemă importantă la nivel de judeţ.  

Cea mai importantă problemă o ridică protisolurile (psamosolurile) din stânga Jiului (peste 

119000 ha) cu un conţinut scăzut de humus, unde pădurile ocupă aproximativ 13000 ha (din care 

1275 ha sunt perdele forestiere de protecţie a câmpurilor agricole) şi psamosolurile din Lunca 

Dunării (începând de la Maglavit, Calafat, Ciuperceni, Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, 

Bistreţ) din care sunt ocupate cu păduri 10358 ha. 
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3.3.4. Hidrologie și hidrogeologie 

Dunărea mărgineşte partea sudică a judeţului Dolj pe o lungime apreciabilă de 152 km, din 

lungimea sa totală, de 1075 km pe teritoriul României şi a format, prin deplasarea sa spre sud- 

Câmpia Olteniei, ce reprezintă 47% din suprafaţa judeţului.  

Fluviul preia apele Jiului ce străbate judeţul de la nord-vest la sud-est şi sud pe o lungime 

de 142 km din lungimea sa totală de 339 km. Jiul are izvoarele în masivul muntos al Carpaţilor 

Meridionali şi Munţii Retezat. Cu o suprafaţa foarte mare a bazinului (10080 km2), Jiul preia apele 

din zona montană şi din Piemontul Getic. După Filiaşi preia şi apele pâraielor Argetoaia, Raznic 

din Piemontul Bălăciţei, parţial din Dealurile Gilortului şi Amaradiei pâraiele: Fratoştiţa şi Cârneşti 

şi pârâul Amaradia. Afluenţii Jiului, cu izvoarele în Piemontul Getic, au debite foarte mici, de multe 

ori lipsite de apă în perioadele secetoase, iar în anii ploioşi, cu strat de zăpadă consistent, care 

se topeşte în timp scurt, au caracter torenţial, depăşesc cotele de inundaţie prin scurgerile de pe 

versanţi care antrenează solul sau substratul litologic moale (nisip, pietriş, marne, argile), uşor 

erodabil al zonei favorizat şi de diferenţele de nivel şi pantele mari de trecere de la piemont, la 

lunca Jiului. Caracteristic este debitul redus al Jiului, atât în anii normali cu precipitaţii, cât, mai 

ales, în anii secetoşi, datorită şi reţinerii apelor în acumulările în amonte (Paroşeni, Rovinari, 

Turceni) precum şi folosiri apei în procesul de răcire în termocentrale. 

Pe teritoriul judeţului Dolj, Dunărea mai primeşte (direct sau indirect prin lacurile existente 

în apropiere) apele pâraielor: Desnăţui, Balasan şi Jieţ, cu lungimea de 52 km. 

Desnăţuiul are debit redus, însă are şi caracter torenţial, iar în sectorul teraselor formează 

numeroase meandre cu apa freatică la suprafaţă şi porţiuni de înmlăştinare. Balasanul are debit 

mic, cu izvoarele în sectorul teraselor şi scurgerea lentă specifică apelor de câmpie. 

Jieţul are obârşia în sectorul de câmpie, cu debit alternativ, după cum se foloseşte sistemul 

de irigaţii din bazinul său. 

Densitatea reţelei hidrografice este sub 0,3-0,4 km/km2 în zona joasă din sud, fiind printre 

cele mai mici din câmpie. Debitele medii multianuale specifice au valori reduse şi variază în limite 

strânse între 3,0 l/s km2, în dealurile piemontane şi 0,5 l/s km2, în câmpie. 

Pe teritoriul judeţului Dolj, conform datelor furnizate de Administraţia Bazinală de Apă Jiu, 

pe lângă acumularea Işalniţa, pe Jiu, cu volumul de 1,5 mil. mc, mai sunt 44 de acumulări sau 

baraje, din care cu volum peste un milion mc, acumularea Fântânele cu 39,0 mil. mc pe Desnăţui, 

Teiu 1, 28 mil. mc, Cornu 2,61 mil. mc, Caraula 2,2 mil. mc, pe pârâul Baboia, afluent de dreapta 

al Desnăţuiului şi Castranova 1,25 mil mc pe Gioroc, afluent de stânga al Jiului. Rolul acumulărilor 

este de alimentare cu apă, atenuarea viiturilor pe râurile mari, agrement, piscicultură. Toate 

aceste acumulări au un rol deosebit pentru vegetaţia forestieră, menţinând nivelul apelor freatice 

ridicat, cel puţin în zonele limitrofe, însă în aval de aceste acumulări, nivelul freatic a coborât, 

ceea ce a afectat şi vegetaţia forestieră. 
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În judeţul Dolj, în prezent, sunt o serie de lacuri naturale şi bălţi în suprafaţă de 3810,42 ha, 

din care majoritatea sunt în Lunca Dunării (3651,67 ha), unele fiind amenajate şi folosite de 

sectorul piscicol. Suprafeţele cele mai întinse sunt lacul Bistreţ 1867 ha, aflat pe teritoriul comunei 

Bistreţ, balta Mărginiţa 256 ha, balta Golenţi- 244 ha, balta Ciuperceni- 167,61 ha, balta Jdegla- 

133 ha, aflate pe teritoriul Municipiului Calafat; balta Arcerului– 219 ha, balta Purcarului- 46,472 

ha, pe teritoriul comunei Ciupercenii Noi; balta Sabalia- 116,37 ha, balta Lată- 59,86 ha pe 

teritoriul comunei Desa; balta Cocoru- 48,27 ha, balta Tarova- 164 ha, pe teritoriul comunei Piscu 

Vechi. 

Jiul este îndiguit pe tot traseul din judeţul Dolj, cu excepţia unor porţiuni mici, la intrarea în 

judeţ, la Filiaşi-Răcari, pe malul stâng şi Schit- Coţofenii din Dos pe malul drept. 

 

Apele subterane 

Caracteristic pentru judeţul Dolj este diversitatea situaţiilor privind adâncimea la care se 

găsesc apele freatice. Dacă în Lunca Dunării apa freatică este în multe zone la suprafaţă, 

producând şi băltiri în japşe şi denivelări, întâlnim şi situaţii cu dune de nisip, în care apa freatică 

este la adâncimi ce depăşesc 10 m, cum este zona ,,Cioace", şi soluri lipsite parţial de humus 

(sub 0,5%). Pe terasele Dunării, adâncimea la care se găseşte primul strat acvifer, este variabilă, 

în funcţie de substratului litologic. Astfel, adâncimea primei pânze de apă freatică variază între 2 

şi 5 m pe prima terasă, între 5- 8 pe următoarele terase, ajungând în zona Piemontului Bălăciţei 

la adâncimi apreciabile 15- 30 m. Unele localităţi au denumiri specifice corespunzătoare adâncimii 

mari ale apelor freatice: Seaca de Pădure, Seaca de Câmp. 

Pe văile înguste ferestruite prin eroziune şi scurgeri de suprafaţă, la baza versanţilor, apar 

relativ frecvent izvoare de coastă, însă de regulă cu debit mic, dar oricum importante pentru 

zonele respective. 

 

Apele freatice 

Există o relație directă între particularitățile reliefului și probabilitatea formării orizonturilor de 

acvifere. În jumătatea nordică a județului, natura rocilor permite formarea pânzelor de apă la 

adâncimi mai mari, ca efect al permeabilității depozitelor piemontane. La trecerea de la regiunea 

piemontană la terasele Dunării, adâncimile se reduc. Apele freatice sunt cantonate în depozitele 

cuaternare din luncile râurilor. Alimentarea acviferelor se realizează pe toată suprafața lor din 

precipitații, din râuri și, temporar, din canalele de irigație. Apele de adâncime sunt formate din 

mai multe complexe acvifere, din care complexul stratelor de Frățești, alcătuit din nisipuri și 

pietrișuri, înmagazinează importante rezerve de apă potabilă, mai ales în câmpurile piemontane. 

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

cu continut clorosodic și sulfuros, ca cele din aria localitaților Urzicuța și Gighera din sudul 

județului, folosite de localnici în scop terapeutic. 
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Resurse de apă 

Resursele de apă ale județului sunt formate din apele de suprafață și apele subterane și au 

următoarele valori: 

Tabel nr. 3.1  

Valori ale resursele de apă ale județului Dolj 

Bazin  
hidrografic 

Resursa de suprafață, (mil. m3) Resursa subterană, (mil. m3) 

teoretică utilizabilă servitute teoretică utilizabilă 

Jiu 2.876 2.560 315 545,0 24,77 

afluenții fl. Dunăre 117 112 4 

Dunare 174.079 122.202 51.877 

 

Resursele de apă cantonate în bazinul hidrografic Jiu, având ponderea cea mai mare în 

județul Dolj, sunt considerate ca fiind reduse și distribuite neuniform în timp și spațiu.  

Tabel nr. 3.2  

Cerința de apă a județului pe surse și utilizări 

Bazin hidrografic/ 
sursă/utilizări 

Cerința 
(mii m3) 

Realizat 
(mii m3) 

Indice realizare 
(%) 

BH OLT 967,298 603,305 62,37 

Din subteran 967,298 603,305 62,37 

Populație 884,947 562,551 63,57 

Industrie 15,994 9,505 59,43 

Agricultură 65,957 31,249 47,38 

BH JIU 119.908,613 141.840,674 118,29 

Din subteran 27.760,663 18.581,981 66,94 

Populație 20.374,941 13.685,96 67,17 

Industrie 6.963,053 4.591,838 65,95 

Agricultură 422,669 304,183 71,97 

Râuri interioare 92.147,95 123.258,693 133,76 

Populație 11.228,1 4.963,068 44,2 

Industrie 79.880,6 117.938,355 147,64 

Agricultură 1.039,25 357,27 34,38 

BH Dunărea 50.911,418 37.237,869 73,14 

Din Dunăre 44.085,821 33.003,11 74,86 

Populație 2.499,3 1.314,211 52,58 

Industrie 136,521 119,457 87,5 

Agricultură 41.450 31.569,442 76,16 

Din subteran 6.664,287 4.212,866 63,22 

Populație 5.481,761 3.524,467 64,29 

Industrie 380,881 360,768 94,72 

Agricultură 801,645 327,631 40,87 

Râuri interioare 161,31 21,893 13,57 
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Bazin hidrografic/ 
sursă/utilizări 

Cerința 
(mii m3) 

Realizat 
(mii m3) 

Indice realizare 
(%) 

Agricultură 161,31 21,893 13,57 

TOTAL 171.787,329 179.681,848 104,59 

 

Raportată la populația din bazinul hidrografic, resursa specifică utilizabilă este de 1.431 

m3/loc/an, fără resursa utilizabilă a fluviului Dunărea din arealul ABA Jiu, iar resursa specifică a 

disponibilului teoretic este de 2.753 m3/loc/an. 

 

3.3.5 Conditii climatice 

Circulația generală a maselor de aer are un specific aparte, județul fiind supus influențelor 

ciclonilor oceanici, în semestrul cald al anului, și celor mediteraneeni în sezonul rece, când se 

observă și influențele anticiclonului est-european. La acestea se mai adaugă influențele generate 

de adăpostul orografic și efectele de foehn.  

Temperatura medie multianuală variază de la 11,2 la 12°C în sectorul de câmpie, la 9,9 la 

10,3°C în sectorul Piemontului Bălăciței și al Dealurilor Amaradiei (conform Centrului de 

Meteorologic Regional Oltenia). Temperatura maximă absolută s-a înregistrat la Calafat (44,3°C) 

la 24.07.2007, iar minima absolută (-29,2°C) în 1952. În contextul general al modificărilor 

climatice, se consider că unii dintre cei mai sensibili parametri climatici sunt temperaturile 

extreme, care pot avea consecințe profunde asupra societății, sectorului economic și 

ecosistemelor. 

Cantitățile medii anuale de precipitații variază de la 521,3 mm la Calafat, 543,9 mm la 

Băilești, 596,8 mm la Craiova și 569,9 mm la Bâcleș. Lunile în care este înregistrat deficit de 

umiditate sunt caracteristice perioadei mai-septembrie. Datorită deficitului de umiditate din 

Câmpia Olteniei (peste 200 mm în valori medii multianuale) au fost amenajate sisteme complexe 

de irigații. Primele suprafețe irigate au ocupat 4mii ha, în sistemul Stoenești- Caracal-Corabia, în 

1955. Cea mai mare parte a sistemului de irigații (382mii ha) a fost pusă în funcțiune în anii 70. 

După 1989, cea mai mare parte a sistemelor de irigații din Oltenia a încetat să mai funcționeze, 

suprafața acestora reducându-se considerabil. Secetele din ultimii ani au determinat punerea 

parțială în funcțiune a irigațiilor pentru reducerea evapotranspirației. 

Reducerea suprafeței de pădure și a plantațiilor forestiere pentru fixarea dunelor mobile din 

Oltenia accentuează fenomenul de aridizare. 

 
3.4. Calitatea factorilor de mediu 

3.4.1. Calitatea aerului 

Supravegherea calităţii aerului in judetul Dolj se realizează prin intermediul sistemului 

automat de monitorizare a calităţii aerului inclus în RNMCA, format din 6 staţii automate. 
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Structura sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului din judetul Dolj 

-staţia DJ-1 - staţie urbană de trafic, amplasată în Craiova, pe Calea Bucureşti; poluanţii 

monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10  şi BTEX; 

-staţia DJ-2 - staţie de fond urban amplasată în zona Primariei Craiovei; poluanţii 

monitorizaţi SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5  şi BTEX; 

-staţia DJ-3 - staţie mixtă- industrială şi de trafic, amplasată în mediul urban, în  Craiova, str. 

Maria Tănase, zona Casa Tineretului, aflată sub influenţa ambelor termocentrale şi a reţelei de 

trafic intens din vestul oraşului (raza ariei de reprezentativitate este de max 1 km); poluanţii 

monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, PM10  şi O3; 

-staţia DJ-4 - staţie industrială, situată la intrarea în Işalniţa, în mediu suburban, aflată sub 

influenţa termocentralei din zonă mai ales; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, şi O3; 

-staţia DJ-5 - staţie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în Breasta, 

situată la distanţă de aproape toate sursele de poluare majore din aglomerare, afectată uneori de 

emisiile de la CET Işalniţa; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, PM10, CO şi O3 - de 

menţionat că acesta din urmă se regăseşte în reţeaua europeană specială de monitorizare şi 

evaluare a ozonului, alături de alte staţii din ţară.  

- statia DJ-6 de trafic, amplasata la intrarea in Calafat, in apropierea podului transfrontarier 

romano-bulgar ; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5, PM10 şi O3. 

Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menţionaţi, se monitorizează şi parametrii 

meteorologici la  staţiile DJ-2, DJ-4 și DJ-6: temperatura, direcţia şi nivelul precipitaţiilor. 

 

Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător  

Oxizii de azot, în judeţul Dolj, au ca surse emisiile din procesele de ardere a combustibililor 

în  diverse industrii şi din încălzirea casnică, dar semnificativ şi din  traficul urban si extra urban. 

Conform Rapoartelor anuale privind starea mediului in judetul Dolj, în nici un an, la nici o 

staţie pentru care datele au fost suficiente pentru evaluare nu s-au înregistrat  depășiri ale  

valorilor limita anuale și mai multe depăşiri pentru VL orară față de  cele permise prin Legea 

104/2011 (maxim 4/an în zona urbană, la DJ-1 în 2011, respectiv în 2012 la DJ-2, 5 la DJ-3 în 

2016).  

Tendința pare a fi de menținere a mediilor anuale în jurul unui domeniu specific la DJ-4, DJ-

5,  pentru DJ-2 se remarcă tendință de scădere în ultimii 2 ani, în schimb, la DJ-1 pare că există 

o tendință de menținere în jurul valorii de 20 µg/m3, iar la DJ-3 în ultimii ani tendința de menținere 

la medii de 35-40 µg/m3.. 

Oxizii de sulf (SO2) sunt emisi, în special, din procesele de ardere a combustibililor solizi, 

care au  conţinut ceva mai ridicat în sulf, procese care în zona judetului Dolj se produc în 

termocentrale care folosesc drept combustibil cărbunele şi la încălzirea casnică. 
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La staţiile la care datele au fost suficiente pentru evaluare nu s-au înregistrat depăşiri ale 

VL orare în 2013, 2014, respectiv câte 2-3 depășiri în 2015. Pentru anul 2016 și de asemenea 

2017 nu s-au înregistrat depășiri ale VL orare, iar în 2018 s-au înregistrat 3 depășiri la stația DJ-

4 și una la DJ-3. Evoluţia mediilor anuale prezintă în general tendință de scădere. 

Pentru monoxidul de carbon (CO): nu s-a înregistrat depășirea VL a mediei mobile la 8 ore 

la nici una dintre stații 

Fracţiile PM10 şi PM2,5 au ca surse principale emisiile din procesele de ardere a 

combustibililor în  diverse industrii şi din încălzirea casnică,  semnificativ din  traficul urban și 

extraurban, resuspensia pulberilor de pe terenurile agricole şi activităţile de şantier .  

Evoluţia pulberilor în suspensie PM10 monitorizate prin metoda gravimetrică, care în anii 

2008-2009, precum și 2017 și 2018 a ridicat probleme de depăşire a VL zilnice prevăzute în 

legislaţie, a înregistrat valori mai ridicate în timpul iernii, în perioada în care procesele de ardere 

industriale şi casnice pentru încălzire sunt decisive. De asemenea, se înregistrează concentraţii 

ceva mai ridicate în perioade de secetă şi de calm atmosferic, evoluţia în cursul zilei fiind foarte 

apropiată de cea a oxizilor de azot generați în special de trafic. Cele mai ridicate concentraţii s-

au înregistrat de-a lungul anilor de monitorizare la staţia   DJ-3.  

Ozon O3- evoluţia acestui poluant secundar a înregistrat  de-a lungul anilor valori  nu foarte 

diferite și în general ridicate (mediile  anuale în domeniul 40-60 µg/m3), la toate staţiile la care se  

monitorizează, însă fără atingerea pragului de alertă şi foarte rar cu depăşirea pragului de 

informare. 

Anii cu cele mai ridicate medii au fost 2012 pentru staţiile suburbane  DJ-4 şi DJ-5, respectiv  

2015, 2016 pentru staţia industrială urbană DJ-3, unde s-au înregistrat valorile ridicate şi cele mai 

multe depăşiri ale  VL ţintă (120 µg/m3- 69 zile în 2015). În schimb, în 2016, cele mai multe 

depășiri ale valorii țintă s-au înregistrat la DJ-4 (20). Situarea județului Dolj și a aglomerării 

Craiova în zona de    sud-vest a țării, caracterizată de primavara până toamna de temperaturi și 

radiație solară mai ridicate și perioade dese de secetă a favorizat producția mai ridicată de ozon 

în prezența precursorilor acestuia. Se remarcă uneori și existența unor fenomene de transport al 

acestuia/al precursorilor în timpul iernii 

În cursul anului 2018 s-a demarat elaborarea Planului de menținere a calității aerului de 

către Consiliul Județean Dolj, datorită încadrării județului, în funcție de nivelul emisiilor din anii 

precedenți, în regimul de gestionare II conform OM 1206/2015 1. 

                                                 
1 Conform Legii 104/2011, art Art. 42 
a)regim de gestionare I - reprezintă ariile din zonele şi aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de 
azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mari sau 
egale cu valorile-limită plus marja de toleranţă, acolo unde este aplicabilă, prevăzute la lit. B şi poziţia G.5 din anexa 
nr. 3, respectiv pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, particule în suspensie PM2,5 sunt mai mari decât 
valorileţintă prevăzute la lit. C şi poziţia G.4 din anexa nr. 3; 
 
b)regim de gestionare II - reprezintă ariile din zonele şi aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de 
azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici decât 

http://calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Legislation/national/ORDIN-1206_2015.pdf_2063068895.pdf
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3.4.2 Calitatea apelor  

Calitatea apelor de suprafată 

La intrare în cadrul bazinului hidrografic Jiu aferent județului Dolj, au fost evaluate 15 corpuri 

de apă de suprafață naturale (râuri) însumând 1.076,7 km, din care 1064,7 km au fost monitorizați 

din punct de vedere al evaluării integrate și 849,1 km al evaluării chimice. Evaluarea integrată a 

arătat că 90,2% dintre ape sunt în stare moderată, iar din punct de vedere al stării chimice 76,6% 

sunt în stare proastă, respectiv corpurile de apă de pe cursul de apă Jiu (Jiul de Vest).  

În cadrul Bazinului Hidrografic Jiu au fost monitorizate, 7 corpuri de apă lacuri naturale și 

artificiale. Evaluarea integrată a arătat o stare moderată/bună a corpurilor de apă, iar cea chimică 

a arătat o stare proastă în cazul corpului de apă Acumularea Ișalnița (Strategia de Dezvoltare 

Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020). 

In ceea ce priveste concentrația medie anuală de nitrați din surse agricole pentru care limita 

maximă admisă este de 50 mg/l N- la nivelul județului Dolj starea corpurilor de apă din bazinele 

Jiu și Dunăre s-a încadrat între moderat și foarte bună. S-au înregistrat peste 10 mg/l la N-NO3 

în bazinul Dunării. Concentrația fosforului de obicei nu depășește 0,1-0,5 mg/l, regimul fiind, în 

mod normal, analog cu al nitraților, cu concentrație minimă în perioada de vegetație. Și din acest 

punct de vedere starea apelor din cele două bazine se încadrează între moderat și foarte bună, 

valori peste limită a concentrației la P-PO4 înregistrându-se în bazinul Jiu, corpul de apă 

Craiovița-izvor (1,7 mg/l P). 

 

Calitatea apei subterane 

Pe teritoriul județului Dolj, INHGA București, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat 

5 corpuri de apă, dintre care 3 au fost monitorizate prin intermediul a 43 puncte de monitorizare: 

ape freatice din terasele și luncile Jiului și afluenților (13 foraje), Dunării și afluenților (26 foraje), 

Oltului inferior și apele subterane de adâncime din formațiunile pliocene (4 foraje) și pleistocene. 

Corpul de apă aparținând teraselor și luncilor Jiului se încadrează în stare chimică slabă 

(depășiri la nitrația s-au înregistrat în Mălăești și Ișalnița), prezentând un grad de protecție mediu 

spre nesatisfăcător și fiind supus în continuare unei potențiale poluări în intravilanele localităților 

și în lunca și terasele Jiului, aval de combinatul chimic OMV PETROM SA, punct de lucru Doljchim 

și municipiul Craiova.  

În cazul corpului de apă din terasele și luncile Dunării s-a constatat o scădere a 

concentrațiilor indicatorilor monitorizați, dar datorită datelor de monitorizare din anii anteriori și 

gradului de protecție mediu, acesta se încadrează în stare chimică slabă (depășiri la nitrați s-au 

înregistrat la Desa, Ciuperceni, Maglavit Sud, Ciuperceni Vechi, Băilești-Poluare și Bechet). 

                                                 
valorile-limită, prevăzute la lit. B şi poziţia G.5 din anexa nr. 3, respectiv pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, 
particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decât valorile-ţintă prevăzute la lit. C şi poziţia G.4 din anexa nr. 3. 
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Corpul de ape subterane de adâncime din formațiunile pliocene se afla într-o stare bună în 2013, 

cu o singură depășire la nitrați în Leu F1 AD (Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 

Județului Dolj pentru perioada 2014-2020). 

 

3.4.3. Calitatea solului 

În judeţul Dolj există următoarea situaţie a terenurilor2: 

-Suprafaţa terenurilor supuse  eroziunii  în judeţul Dolj este de 20707 ha,cca 3,5% din totalul 
agricol. 

- Suprafaţa terenurilor afectată de deşertizare este de 14650 ha, cca 3,5% din totalul agricol 

- Suprafaţa terenurilor afectată de alunecari este de 1324 ha, cca 0,2% din totalul agricol 

- Suprafaţa terenurilor afectată de exces de umiditate este de 14400 ha, cca 2,5% din totalul 

agricol 

- Suprafaţa terenurilor cu soluri acide este de  233381 ha, cca 39,5% din totalul agricol 

- Suprafaţa terenurilor  fara vegetatie sau vegetatie degradata este de 5200 ha, cca 0,9% 

din totalul agricol 

 

Suprafeţelor de îmbunătățiri funciare  

Suprafaţa efectiv irigată a exploataţiilor agricole, la nivelul judeţului Dolj, în anul agricol 

2012- 2013, a fost de 4204,55 hectare (38,2% din suprafaţa amenajată pentru irigaţii), şi 

reprezintă 0,8% din suprafaţa agricolă utilizată a judeţului (faţă de 1,2% media pe ţară).  

Suprafaţa terenurilor amenajate cu  lucrări de ameliorare şi combaterea eroziunii solului, 

este de 55189 ha. 

 

Situri potential contaminate de procese antropice  

Termenul „sit potenţial contaminat” include orice site în care se suspectează, dar nu este 

verificată, o contaminare a solului, şi sunt necesare investigaţii detaliate pentru a verifica dacă 

există un impact relevant. 

Inventarul siturilor potential contaminate, natura poluantului şi tipul de activitate ce a 

provocat poluarea, este redat în tabelul următor: 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Surse de informaţii: 

- Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice Judeţene;  

- Ministerul Agriculturi şi Dezvoltării Rurale  
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Tabelul nr. 3.3.3 

Inventarul siturilor potential contaminate din judetul Dolj 

Nr
crt 

Numele 
proprietarului/ 

administratorului/ 
deţinătorului 

sitului contaminat 

Localizarea 
sitului 

contaminat 

Tipul de 
proprietate 

asupra 
terenului 

Tipul 
activităţii 

poluatoare 

Natura 
sursei de 
poluare 

Natura 
poluanţilor 

Vârsta 
poluării 

Suprafaţa 
potential  

contaminată 
(m2) 

1 
Petrom S.A. -
Membru OMV 

Group 

Gherceşti 
 

Proprietate 
privată 

industria 
petrolieră 

 

poluare 
accidentală 

 

produse 
petroliere 

 

1997 
 

17050 
 

2 
Petrom S.A. -
Membru OMV 

Group 

com. 
Brădeşti 

 

proprietate 
privata 

 

industria 
petrolieră 

 

 
poluare 

accidentală 
 
 

produse 
petroliere 

 

1990 
 

71492 
 

3 
S.C. Electroputere 

S.A. 
 

Craiova, 
Calea 

Bucureşti 
nr.80, 

 

proprietate 
privata 

 

productia de 
motoare, 

generatoare 
si 

transformatoa
re electrice 

poluare 
accidentală 

 

metale 
grele, 

produse 
petroliere 

 
 

1989 120 

4 
Ford Romania S.A. 

 

Craiova, Str. 
Caracal nr. 

119. 
 

proprietate 
privată 

 

industria 
construcţiilor 

de maşini 
 

poluare 
accidentală 

 

metale 
grele, 

produse 
petroliere,a

zbest, 
dizolvanţi 

1976 
 

1090000 
 

5 

Depozit Neecologic 
Mofleni (Primăria 

Municipiului 
Craiova) 

Mofleni 
 

domeniul 
public 

 

depozit 
deşeuri 

municipale 
 

depozitare 
deşeuri 

municipale 
 

metale 
grele, 

compuşi 
anorganici 

1975 
 

334200 
 

  

Judetul Dolj este identificat ca zona vulnerabila la poluarea cu nitrati pentru 78 de localitati, 

conform Ord 743/2008 (Ordinul nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde 

există surse de nitrați din activități agricole), pentru localitatile: AFUMAȚI, ALMĂJ, AMĂRĂȘTII 

DE JOS, AMĂRĂȘTII DE SUS, APELE VII, ARGETOAIA, BĂILEȘTI, BÂRCA, BECHET, 

BISTREȚ, BRĂDEȘTI, BRALOȘTIȚA, BRATOVOEȘTI, BREASTA, BUCOVĂȚ, CALAFAT, 

CĂLĂRAȘI, CALOPĂR, CARAULA, CÂRCEA, CÂRNA, CASTRANOVA, CATANE, CELARU, 

CERĂT, CETATE, CIOROIAȘI, CIUPERCENII NOI, COȘOVENI, COȚOFENII DIN DOS, 

COȚOFENII DIN FAȚĂ, DĂBULENI, DANEȚI, DESA, DIOȘTI, DOBREȘTI, DOBROTEȘTI, 

DRĂNIC, FILIAȘI, GALICEA MARE, GALICIUICA, GÂNGIOVA, GHERCEȘTI, GHIDICI, 

GHINDENI, GIGHERA, GIUBEGA, GIURGIȚA, GOICEA, GOIEȘTI, IȘALNIȚA, IZVOARE, 

LIPOVU, MĂCEȘU DE JOS, MĂCEȘU DE SUS, MAGLAVIT, MALU MARE, MÂRȘANI, 

MELINEȘTI, MISCHII, MOȚĂȚEI, NEGOI, OSTROVENI, PERIȘOR, PISCU VECHI, 

PLENIȚA,PODARI, POIANA MARE, RADOVAN, RAST, ROJIȘTE, SADOVA, SCĂEȘTI, SEACA 

DE CÂMP,SEGARCEA, SILIȘTEA CRUCII, ȘIMNICU DE SUS. 

                                                 
3 Surse de informaţii : Raport de mediu APM Dolj, 2018 

https://lege5.ro/Gratuit/geytonzzgm/ordinul-nr-743-2008-pentru-aprobarea-listei-localitatilor-pe-judete-unde-exista-surse-de-nitrati-din-activitati-agricole?pid=39694441#p-39694441
https://lege5.ro/Gratuit/geytonzzgm/ordinul-nr-743-2008-pentru-aprobarea-listei-localitatilor-pe-judete-unde-exista-surse-de-nitrati-din-activitati-agricole?pid=39694441#p-39694441
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3.4.4. Gestiunea deşeurilor 

 Deseuri menajere si asimilabile 

Deşeurile municipale sunt în prezent cel mai bun indicator disponibil pentru descrierea 

dezvoltării generale a generării şi tratării deşeurilor în România. 

Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivelul judeţului Dolj, în perioada 2010– 2017 

sunt prezentate mai jos: 

 

Tabelul nr.3.4:  

Cantităţile de deşeuri municipale generate (tone/an) în perioada 2014 – 2018, 

judeţul Dolj4 

Nr. 
crt 

Tipuri de deşeuri 2014 2015 2016 2017 
2018 

1 
Deşeuri menajere şi similar colectate 

in amestec, din care: 
88050 91356 91410 92915 

95972 

1.1 
Deşeuri menajere colectate în 

amestec de la populaţie 
67225 58664.88 69850 71030 

73666 

1.2 
Deşeuri asimilabile menajere colectate 

în amestec din comerţ, industrie şi 
instituţii 

20795 32692 21560 21886 
22306 

2 
 
 

 

Deşeuri menajere şi similare colectate 
separat, din care: 

484 288 117 333 
936 

Deseuri menajere colectate separat 351 145 75 237 817 

Deseuri similare colectate separat 133 143 41 96 119 

3 Deşeuri din grădini şi parcuri 411 177 132 457 302 

4 Deşeuri din pieţe 69 125 24.3 0 0 

5 Deşeuri stradale 6122 5022.78 4231.8 3739.58 3720 

6 Total deseuri municipal colectate 95137 96969 95914 97445 100930 

7 
Deșeuri reciclabile colectate de 
către alți operatori direct de la 
populație  

 

2215 1980 2230 2191 
2191 

8 
Deșeuri menajere și similare 
generate si necolectate  

63589 63546 61897 61114 
62305 

 TOTAL deșeuri municipale generate  160940 162495 161041 160749 165426 

 

Din analiza datelor a rezultat că, în anul 2018, din întreaga cantitate de deșeuri municipale 

colectată și raportată de către operatorii de salubrizare, doar 1% (respectiv 936 tone) a fost 

colectată separat și transportată direct la reciclatori în vederea valorificării. Restul deșeurilor au 

fost eliminate la depozitul de deșeuri conform de la Mofleni.  

                                                 
4 Sursa- Planul judetean de gestionare a deseurilor jud Dolj, 2019 



 
RAPORT DE MEDIU                                                   PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI DOLJ 

41 
 

Trebuie menţionat faptul că, în Dolj, colectarea deşeurilor municipale nu este generalizată 

la nivelul judeţului. S-a constatat o creştere, de la an la an, a gradului de conectare la serviciul de 

salubritate.  

În anul 2018, gradul de acoperire cu servicii de colectare și transport a fost de 48% din care 

83% în mediul urban și 9% în mediul rural. 

 

În mediul urban, toate localitățile au contract cu operatori de salubrizare însă în cazul 

orașelor Băilești, Segarcea și Calafat cantitățile colectate raportate sunt extrem de mici de unde 

rezulta că o parte din populație nu este deservită de serviciul de salubrizare.  

În mediul rural, în anul 2018 doar 18 UAT-uri erau deservite de serviciul de salubrizare 

respectiv comunele Cetate, Podari, Carcea, Pielești, Brădești, Almăj, Bucovăț, Ghercești, Ișalnița, 

Malu Mare, Vârforu de Jos, Șimnicu de Sus și Țuglui.  

Începând cu martie 2019, serviciului de salubrizare este asigurat de către noul operator de 

colectare și transport delegat de către ADI ECODOLJ.  

 

Colectarea separată a biodeșeurilor menajere și similare  

În vederea atingerii ţintelor privind reducerea cantităţilor de biodeșeuri biodegradabile 

depozitate, prin proiectul SMID Dolj este prevăzută implementarea sistemului de colectare 

separată a biodeșeurilor menajere în vederea compostării 

Având în vedere că stațiile de compostare realizate prin proiectul SMID nu sunt încă operate, 

echipamentele de colectare nu au fost încă distribuite populației. Data estimativă pentru 

implementarea activității de colectarea separată a biodeșeurilor menajere este anul 2021 (data 

estimativă a delegării operării stațiilor de compostare). 

 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 

Colectarea separată a deșeurilor din parcuri și grădini se realizează doar în Municipiul 

Craiova, întreaga cantitate fiind însă eliminată la depozitul Mofleni. Acest lucru se poate explica 

prin faptul că stația de compostare realizată prin proiectul SMID nu este încă în operare 

 

Date privind stațiile de transfer, anul 2019  

În vederea optimizării activităţilor de colectare şi transport, judeţul Dolj a fost împărţit în 6 

zone de colectare după cum urmează:  

 zona 1 Craiova – 410.192 locuitori deserviţi  

 zona 2 Băileşti – 69.182 locuitori deserviţi  

 zona 3 Calafat – 52.797 locuitori deserviţi  
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 zona 4 Filiaşi – 28.434 locuitori deserviţi  

 zona 5 Dobreşti – 77.239 locuitori deserviţi  

• zona 6 Goicea – 22.700 locuitori deserviţi 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Zonele de colectare in judetul Dolj 

 

Deșeurile colectate din zona 1 sunt transportate direct la instalațiile de deșeuri (situate pe 

amplasamentul Mofleni- Craiova) în timp ce pentru restul zonelor deșeurile sunt transportate prin 

intermediul stațiilor de transfer. 

În cazul celor 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID, cu toate că lucrările de 

construire au fost finalizate în mai 2019, acestea nu sunt operate. Contractul de delegare pentru 

operarea stațiilor de transfer este în procedura de atribuire, data estimată pentru semnarea 

contractului și începerea operării fiind anul 2021.  

 

Stația de transfer Goicea a intrat în funcționare din martie 2019, operarea acesteia fiind 

concesionată noului operator de colectare și transport delegat de către ADI. Staţia de transfer din 

comuna Goicea este prevăzută cu instalaţii pentru sortarea, balotarea şi compactarea deşeurilor 

colectate. Staţia are capacitatea de 17 tone/zi. 

 Prin proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj", beneficiarul, 

Consiliul Judeţean Dolj, şi-a propus următoarele investiţii: 
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 - construirea unei instalaţii de sortare la Mofleni/Craiova cu o capacitate de cca. 

44000 t/an, din care 24500 t deşeuri din plastic şi metal şi 19500 t deşeuri de hârtie şi carton. 

Deşeurile din sticlă (6000 t) nu vor fi sortate în staţia de sortare ci doar stocate temporar pe 

amplasament urmând a fi preluate direct de valorificatori. 

 - construirea a 4 staţii de transfer: Filiaşi cu o capacitate de cca. 9500 t/an, Calafat 

cu o capacitate de cca. 10500 t/an, Băileşti cu o capacitate de cca. 15000 t/an,  Dobreşti cu o 

capacitate de cca. 11500 t/an 

 - construirea a 2 staţii de compostare: Mofleni/Craiova cu o capacitate de cca. 18000 

t/an (pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare Mofleni, ambele situate în vecinătatea 

depozitului ecologic) şi staţia de compostare Calafat cu o capacitate de cca. 5500 t/an (staţia de 

compostare va fi construită pe acelaşi amplasament cu staţia de transfer Calafat) 

 - închiderea a 3 depozite neconforme din mediul urban, respectiv depozitele de la 

Filiaşi, Calafat şi Segarcea. În conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea 

deșeurilor, toate depozitele neconforme au sistat activitatea etapizat până la data de 17 iulie 

2017, depozitele fiind inchise si ecologizate. 

 - construirea a 438 platforme de colectare, cu 759 containere, pentru colectarea 

separată a deşeurilor în Municipiul Craiova. 

 În luna iunie 2019 proiectul înregistra un progres fizic general de 88%, fiind în curs 

de amenajare platformele pentru containere subterane în Municipiul Craiova. 

 

Depozitul conform de la Mofleni  

În județul Dolj există un singur depozit conform, construit de către SC SYSTEMA 

ECOLOGIC SRL, în urma unui parteneriat public privat cu Consiliul local al Municipiului Craiova 

(care a pus la dispozitie terenul necesar). Ulterior, SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL a cedat părțile 

sale sociale către SC ECOSUD SRL, care opereaza și în prezent depozitul de deșeuri.  

Prima celula a depozitului a fost pusă în operare în martie 2006. 

Suprafaţa totală initiala destinată depozitului a fost de 49,38 ha cu o capacitate de cca. 

6.000.000 m³ din care au fost cedate 5 ha pentru constructia viitoarelor statii de sortare şi 

compostare din Craiova. Durata estimată de funcţionare este de cca.30 de ani. Data estimată 

pentru închiderea depozitului este 2046. Depozitul are capacitatea necesară pentru a prelua 

deşeurile municipale generate la nivelul întregului judeţ. 

 
Gestionarea deşeurilor industriale 

Responsabilitatea gestionării deşeurilor industriale revine operatorilor economici generatori. 

Aceştia asigură gestionarea deşeurilor conform prevederilor actelor de reglementare pe care le 

deţin, prin valorificare sau eliminare. 
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La nivelul judeţului există mai multe depozite industriale aparţinând unor instalaţii IPPC: 

- depozitul ecologic de şlamuri şi nămoluri, în localitatea Işalniţa, aparţinând SC FORD 

Romania SA, depozit care a sistat activitatea din anul 2009 (format din 2 cuve din beton armat, 

conţinând 24 de celule din care 21 de celule au fost acoperite cu plăci de beton, folie de polietilenă 

şi strat de sol fertil de 50 cm înierbat, spaţiile dintre celule fiind etanşate cu beton) 

- două depozite aparţinând SNP Petrom la Gherceşti şi Vârteju, depozite care au avut 

ca termen de închidere 31.12.2006, care au sistat activitatea în anul 2008; în prezent cele două 

depozite sunt monitorizate post- închidere. S.N.P. PETROM S.A a sistat depozitarea  slamului 

petrolier începand cu 01.01.2007.  

-În prezent funcţionează trei depozitele de zgură şi cenuşă aparţinând Complexului 

Energetic Craiova, depozite care şi-au îmbunătăţit tehnologia de depozitare şi începând cu luna 

septembrie 2010 au trecut la depozitarea zgurii şi cenuşii în tehnologia fluidului dens astfel 

reducându-se poluarea prin antrenarea zgurii şi cenuşii. 

- Combinatul Doljchim- OMV PETROM SA, deţine un depozit conform de deşeuri 

nepericuloase, pentru eliminarea deşeurilor proprii, valabilitatea autorizaţiei de mediu fiind până 

la data de 16.05.2017, în prezent operatorul nu mai deţine autorizaţie de mediu şi a solicitat 

obligaţii de mediu la încetarea activităţii.  

 

Tabelul nr. 3.5  

Depozite de deşeuri nepericuloase existente la nivelul judeţului Dolj 

Tip depozit Denumire operator depozit/localizare Amplasament 

Depozit de deşeuri 
lichide 

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova  
Valea 

Manastirii 

Depozit de deşeuri 
lichide 

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita Isalnita II 

Depozit de deşeuri 
lichide 

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita Isalnita I 

Depozit de deşeuri 
periculoase 

SC FORD Romania SA , fost Daewoo Automobile 
Craiova SA; Depozitul ecologic de slamuri si namoluri 

Isalnita 
Craiova 

Depozit de deşeuri 
nepericuloase, depozit 

industrial 

Depozit de deşeuri nepericuloase, COMBINAT 
DOLJCHIM - OMV PETROM SA 

Işalniţa, Dolj 

 

La nivelul judeţului sunt autorizate două incineratoare de deşeuri periculoase aparţinând SC 

STERICYCLE ROMÂNIA SRL şi SC MEDLINE EXIM SRL. Începand cu data de 21.02.2018 SC 

STERICYCLE ROMANIA SRL a încetat temporar activitatea de incinerare a deşeurilor, la punctul 

de lucru din judeţul Dolj. 
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- Tendinţa ratelor de colectare pentru fluxurile special de deseuri: 

Cantitatea de DEEE– uri colectată în perioada 2010-2016 este mult prea mica (0,03 - 0,06 

kg/locuitor/an) pentru atingerea ţintei de 4 kg/loc/an prevăzută de legislaţie.  

-Obiectivele de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje prevăzute de legislaţie au 

fost indeplinite la nivel national. 

- Obiectivele realizate la nivelul anului 2015, pentru VSU intrate în procesul de tratare, au 

fost:  - valorificarea: 69.90%;  - reciclarea: 69.88%. cu creștere a ratei de valorificare, față de 

anul 2014. 

 

Principalele probleme identificate la sistemul actual de gestionare a deșeurilor 

municipale în judeţul Dolj sunt5:  

Colectare si transport  

• Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile nu este complet implementat. 

Acest lucru se explică în primul rând prin faptul că stațiile de sortare realizate prin POS Mediu nu 

sunt încă operate, procedura de atribuire a contractului de delegare a operării fiind în derulare iar 

lucrările pentru execuția punctelor subterane pentru colectarea separată a deșeurilor în Municipiul 

Craiova nu sunt finalizate.  

• Gradul de implementare a sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile 

generate de la unități economice, instituții și piețe este foarte scăzut,  

• La nivelul județului Dolj nu există spații pentru stocarea temporară a fluxurilor 

speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase și deșeuri menajere periculoase).  

 

Tratarea deseurilor   

• Instalațiile realizate prin proiectul SMID cu toate că sunt finalizate, nu sunt operate 

(contractul de operare nefiind atribuit),  

• La nivelul județului Dolj nu există instalații (planificate sau existente) pentru pre-

tratarea deșeurilor colectate în amestec înaintea depozitării așa cum prevede legislația. Deșeurile 

municipale colectate în proporție de 99% sunt depozitate direct la depozitul de deșeuri de la 

Mofleni  

 

Depozitarea deseurilor  

• În judeţul Dolj există un depozit conform la Mofleni care deservește întreg județul. 

Având în vedere istoricul și situatia litigiilor existente intre ADI ECODOLJ si operatorul depozitului 

                                                 
5 Sursa- PJGD in judetul Dolj, V5 
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precum si a aspectelor institutionale si juridice ce trebuie clarificate, este necesară realizarea unei 

Analize Institutionale aprofundate din care sa rezulte recomandari privind relația dintre SC ECO 

SUD, primăria Municipiului Craiova si ADI ECODOLJ, posibilitatea construirii unui depozit nou 

pentru minimizarea riscului unor situații limită în județ, precum si propuneri privind modalitatile de 

rezolvare a celorlalte aspecte institutionale si juridice. Dupa finalizarea Analizei Institutionale, in 

functie de recomandarile acesteia si de aplicarea lor, se va decide realizarea unui depozit conform 

de către Consiliul Județean Dolj, locatia si capacitatea acestuia  

 

Gestionarea deșeurilor periculoase municipale  

• La nivelul județului Dolj nu există spații pentru stocarea temporară a fluxurilor 

speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase și deșeuri menajere periculoase).  

 

Impactul activităţilor de gestionare a deşeurilor asupra mediului, precum şi de cele de 

depozitare din anii anteriori şi deşeurile depozitate necontrolat, constă în afectarea calităţii 

factorilor de mediu, şi anume: 

- afectarea solului şi subsolului prin infiltrarea levigatului;  

- infiltraţiile din depozitele de deşeuri afectează apele subterane şi apele de suprafaţă; 

- poluarea atmosferei prin: antrenarea de zgură şi cenuşă rezultate de la termocentrale, 

antrenarea de către curenţii de aer a deşeurilor uşoare şi a particulelor de praf produse în cursul 

operaţiilor de descărcare, nivelare şi compactare a deşeurilor, etc, emisia în atmosferă a gazului 

de fermentare rezultat din procesul de descompunere a deşeurilor, gazele de eşapament 

evacuate de vehiculele. 

   

 
3.4.5 Biodiversitatea 

Distribuția spațială a vegetației din județul Dolj respectă zonalitatea latitudinală, fiind 

caracteristică zona silvostepei și cea a pădurilor nemorale. 

Zona silvostepei ocupă cea mai mare suprafață a județului. Datorită altitudinilor reduse, 

specifice silvostepei, și a solurilor fertile din unitatea de câmpie, teritoriul a fost de-a lungul 

timpului defrișat și desțelenit, astfel încât vegetația potențială apare sub formă de petice cu covor 

floristic degradat, situate pe terenuri improprii includerii în circuitul agricol. Pădurile din silvostepă 

aparțin șleaurilor de câmpie, alcătuite din stejar pufos, cer și gârniță, alături de care vegetează 

exemplare izolate de arțar tătăresc, tei și carpen. 

Zona pădurilor nemorale se suprapune Piemontului Bălăciței, Dealurilor Amaradiei și 

Podișului Tesluiului. Pe versanții cu expoziție nordică apar stejarul pedunculat, teiul, gorunul, 

gorunul balcanic. Dintre arbuști, pot fi amintiți: păducelul, cornul, lemnul câinesc. În Pădurea 
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Plenița, se întâlnește o pondere ridicată a elementelor mediteraneene, balcanice, dacobalcanice, 

una dintre speciile ocrotite fiind bujorul. 

Vegetația intrazonală și cea azonală este prezentă pe spații restrânse pe câmpurile de dune 

și în luncile râurilor. Pe malurile râurilor și lacurilor, precum și în spațiile supraumectate din 

interdune vegetează grupări hidrofile și higrofile. În luncile Jiului, Desnățuiului și Tesluiului, 

terenurile agricole alternează cu pajiști alcătuite din iarba câmpului, coada vulpii, firuța. Cu scopul 

fixării nisipurilor, s-au plantat numeroase suprafețe de salcâm, arboretele având înălțimi de 14-

20m. Cel mai semnificativ rest de pădure naturală de nisipuri, formată din stejar brumăriu și 

exemplare rare de măr pădureț și jugastru, este Pădurea Prapor, din localitatea Amărăștii de Jos 

Puternica antropizare a formațiunilor vegetale inițiale a condus la reducerea habitatelor și a 

speciilor faunei terestre. În luncile râurilor principale, și cu precădere în Lunca Dunării, populațiile 

de păsări sunt numeroase, datorită vegetației și topoclimatului specific. 

În județul Dolj au fost identificate un număr de 170 specii de interes național și un număr de 

86 de pecii de interes comunitar. Speciile de floră și faună sălbatică de interes national care se 

găsesc în județul Dolj cuprind 56 specii de plante și 114 specii de animale: 17 specii de mamifere 

de interes național, 43 specii de păsări, 14 specii reptile, 13 amfibieni, 9 specii pești, 18 specii de 

nevertebrate de interes național. Au fost identificate 86 de specii de interes comunitar dintre care: 

2 specii de mamifere, 50 specii de păsări sălbatice, 12 specii de reptile de interes comunitar, 12 

specii de pești, 5 specii nevertebrate, 3 specii de plante de interes comunitar. 

 

Arii naturale protejate in judetul Dolj 

Situația siturilor de interes comunitar și a ariilor naturale protejate aflate în arealul judetului 

Dolj se prezintă astfel: 

Tabel 3.6.    

Siturile Natura 2000 din arealul judetului Dolj 

Nr. 
crt 

Cod sit Denumire sit Suprafaţa 
conform 
legislaţiei 

naţionale, ha 

Judete 
acoperite 

Suprafaţa în judeţul 
Dolj 

(ha) % 

  Situri de Importanţă Comunitară (SCI) 

1 ROSCI0039 Ciuperceni – 
Desa 

39560.13 Dolj 39560.13 100 

2 ROSCI0045 Coridorul Jiului 713562,72 Dolj 52825.12 73,76 

Gorj 

Mehedinti 

Olt 

3 ROSCI0202 Silvostepa 
Olteniei 

9295.3 Dolj 9265.94 99.68 

Mehedinti 

4 ROSCI0299 9487.61 Dolj 4107.77 43.30 
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Nr. 
crt 

Cod sit Denumire sit Suprafaţa 
conform 
legislaţiei 

naţionale, ha 

Judete 
acoperite 

Suprafaţa în judeţul 
Dolj 

(ha) % 

Dunărea la 
Gârla Mare - 
Maglavit 

Mehedinti 

5 ROSCI0288 Băilești 96,29 Dolj  96.29 100 

Total suprafete SCI 105855.25   

  Situri de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) 

6 ROSPA0010 Bistreț 2057,43 Dolj  2057.43 100 

7 ROSPA0013 Calafat– 
Ciuperceni – 
Dunăre 

29379,25 Dolj  29379.25 100 

8 ROSPA0023 Confluența Jiu 
– Dunăre 

19530,22 Dolj  19530.22 100 

9 ROSPA0074 Maglavit 3642,5 Dolj 3642.5 100 

10 ROSPA0135 Nisipurile de la 
Dabuleni 

11009.2 Dolj, Olt 2944.44 26.75 

11 ROSPA0137 Padurea 
Radomir 

1244.41 Dolj, Olt 866.95 69.67 

12 ROSPA154 Galicea Mare - 
Băileşti 

6163,34 Dolj  6163.34 100 

13 ROSPA0155 Goicea - 
Măceșu de Sus 

1604,36 Dolj  1604.36 100 

Total suprafete SPA 66188.49   

Total suprafete situri Natura2000 172043.74   

 

Arii naturale protejate  de interes naţional 

În judeţul Dolj se găsesc 19 arii naturale protejate de interes naţional din care 18 declarate 
prin Legea nr. 5/2000, 1 arie HG 2151/2004: 

Tabel 3.7  

 

Arii naturale protejate de interes naţional6 

Nr. 
crt. 

Numele ariei 
protejate 

Cod  Localizare  Categor
ie IUCN 

Tipul   
ariei 

Suprafaţa 
(ha) 

Observaţii 

1 
Poiana Bujorului din 
pădurea Pleniţa 

RONPA0401
/ 2384 

Plenita IV 
Botanică 50 

Legea  
5/2000 

2 Valea Rea - Radovan 
RONPA0402
/ 2385 

SegarceaRad
ovan 

 

IV 
Botanică 20 

Legea 
5/2000 

3 
Dunele Dăbuleni (“La 
Cetate”) 

RONPA0403
/ 2386 

Dabuleni IV 
Botanică 8 

Legea 
5/2000 

                                                 
6 Sursa- site APM Dolj, Raport de mediu 2018, cap V Biodiversitate 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Segarcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Radovan,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Radovan,_Dolj
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Nr. 
crt. 

Numele ariei 
protejate 

Cod  Localizare  Categor
ie IUCN 

Tipul   
ariei 

Suprafaţa 
(ha) 

Observaţii 

4 
Pajiştea halofilă 
Gighera 

RONPA0404
/ 2387 

Gighera IV 
Botanică 4 

Legea 
5/2000 

5 
Pajiştea Cetate din 
Lunca Dunării 

RONPA0405
/ 2388 

Cetate  IV 
Botanică 6 

Legea 
5/2000 

6 
Pajiştea Gogoşu-
Ştefănel 

RONPA0406
/ 2389 

Sopot IV 
Botanică 10 

Legea 
5/2000 

7 
Locul fosilifer 

Bucovăț 

RONPA040

7/ 2390 

Bucovăț IV Paleontol
ogică 

4 
Legea 
5/2000 

8 
Locul fosilifer 

Drănic 

RONPA408/ 
2391 

Dranic IV Paleontol
ogică 

6 
Legea 
5/2000 

9 Ciuperceni-Desa 
RONPA409/ 
2392 

Ciupercenii 
Noi 

IV 
Mixtă 200 

Legea 
5/2000 

10 
Lacul Adunaţii de 
Geormane 

RONPA0410
/ 2393 

Bratovoești, 

Teasc 

IV 
Acvatică 102 

Legea 
5/2000 

11 
Complexul lacustru 
Preajba-Făcăi 

RONPA0411
/ 2394 

Cârcea, 

Craiova 

Malu Mare  

IV 

Acvatică 28 
Legea 
5/2000 

12 Balta Cilieni –Băileşti 
RONPA0412
/2395 

Bailesti IV 
Acvatic 47 

Legea 
5/2000 

13 Lacul  Ionele 
RONPA0413
/ 2396 

Urzicuța IV 
Acvatică 3,2 

Legea 
5/2000 

14 Balta Neagră 
RONPA414

/ 2397 

Desa IV 
Acvatic 1,2 

Legea 
5/2000 

15 Balta  Lată 
RONPA415

/ 2398 

Ciupercenii 
Noi 

IV 
Acvatică 28 

Legea 
5/2000 

16 
Râurile Desnăţui şi 
Terpeziţa amonte de 
Fântânele 

RONPA416

/ 2399 

Dolj: 

Carpen, 

Orodel, 

Radovan, 

Sălcuța, 

Seaca de 

Pădure, 

Terpezița, 

Vârvoru de 

Jos, Vela  

IV 

Acvatică 80 km 
Legea 
5/2000 

17 
Râul Balasan amonte 
de Băileşti 

RONPA0417
/ 2400 

Băilești, 

Moțăței 

IV 
Acvatică 36 Km 

Legea 
5/2000 

18 Lacul  Caraula 
RONPA0418
/ 2401 

Caraula IV 
Acvatică 28 

Legea 
5/2000 

19 
Pădurea seculară 

Zăval 

 IV.33 
 

Gighera, 
Ostroveni 

 

IV 
Rezervaţi
e naturală 

351,3 
HG 

2151/2004 

 Total suprafată 
896,7+80 

km 
 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83durea_secular%C4%83_Z%C4%83val&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83durea_secular%C4%83_Z%C4%83val&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gighera,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ostroveni,_Dolj
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Arii naturale protejate declarate prin Hotărâri ale Consiliului  Judetean şi prin 

Hotărâri ale Consiliului Local7 

Tabel 3.8. 

Nr
crt 

Denumire Localizare Suprafaţa 
ariei, ha 

Observatii 

1. Pădurea din Lunca Jiului - 
Bratovoeşti 

S-E comunei 
Bratovoeşti  

300 HCJ 26/1994 

2. Pădurea de gârniţă 
Coşoveni -Lumaşu 

S-E comunei 
Bratovoeşti 

220 HCJ 26/1994 

3. Pădurea de salcâm 
tardiflor - Malu Mare 

S-E comunei 
Malu Mare 

110 HCJ 26/1994 

4. Pădurea de arborete de 
stejar brumăriu - Braniştea 
- Bistreţ 

N comunei 
Bistreţ 

200 HCJ 26/1994 

5. Pădurea de cereto-
garniţete cu stejar 
brumăriu - Izvoare 

N-E comunei 
Izvoare 

100 HCJ 26/1994 

6. Pădurea Tufa Bârzei cu 
amestecuri de stejar 
brumăriu, stejar pufos si 
cer 

V comunei Valea 
Stanciului 

160 HCJ 26/1994 

7. Pădurea Rebegi S-V sat Horezu - 
Poienari, 

comuna Valea 
Stanciului 

180 HCJ 26/1994 

8. Pădurea Valea Stanului - 
Fărcaşu - Melineşti 

intrare localităţile 
Fărcaşu şi 
Melineşti 

40 HCJ 26/1994 

9. Pădurea de cer si gârniţă 
Ştiubei - Vela 

N-V  sat 
Bucovicior - 

comuna Vela 

150 HCJ 26/1994 

10. Pădurea "Galbenă" 
Gogoşu - Ştefanel 

S-E  sat Ştefanel 
- comuna 
Gogoşu 

60 HCJ 26/1994 

11. Pădurea "Ciurumela" 
Tunari - Piscu Vechi 

localităţile Piscu 
Vechi  şi Tunarii 

Vechi 

80 HCJ 26/1994 

12. Pădurea "Nisipeni" - 
Ciuperceni 

S-E comunei 
Ciupercenii Noi 

150 HCJ 26/1994 

13. Pădurea de salcâm cu 
rezerve de stejar "Nisipuri" 
- Băileşti 

S-E oraş Băileşti 50 HCJ 26/1994 

14. Pădurea "Cioace"- Desa 
cu specii xerofite 

S comunei Desa 210 HCJ 26/1994 

15. Pădurea de arborete de 
cereto - garniţete din zona 
Pleniţa - Verbiţa 

N-V  comunei 
Pleniţa şi S 

comunei Verbiţa 

15 HCJ 26/1994 

                                                 
7 Sursa- site APM Dolj (http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/arii-naturale-protejate-de-interes-national ) 

http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/arii-naturale-protejate-de-interes-national
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Nr
crt 

Denumire Localizare Suprafaţa 
ariei, ha 

Observatii 

16. Pădurea cu arborete de 
stejar şi frasin - Radovan 

E comunei 
Radovan 

350 HCJ 26/1994 

17. Pădurea Başcov - Calafat N-E oraş Calafat 40 HCJ 26/1994 

18. Pădurea Bucovăţ-Leamna N-V comunei 
Bucovăţ 

250 HCJ 26/1994 

 Total Suprafata 2655  

Tabel  3.9 

Zone umede de importanţă internaţională (situri Ramsar din arealul  

judetului Dolj)8 

COD 
National 

Cod Inspire 

DENUMIRE 
SUPRAFAŢĂ 
(ha) 

DATA 
DESEMNĂRII CA 
SIT RAMSAR 

RO2063 RORMS0009 Bistreț 27482 6/13/2012 

RO2110 RORMS0013 Blahnița 45286 2/2/2013 

RO2112 RORMS0015 Calafat-Ciuperceni-Dunăre 29206 2/2/2013 

RO2115 RORMS0018 Confluența Jiu-Dunăre 19800 2/2/2013 

 
 Suprafata totala 121744  

 

Descrierea starii de conservare a habitatelor si speciilor din siturile de pe suprafata 
judetului Dolj9  

Majoritatea habitatelor se afla in starea de conservare Buna (B, FV). Un numar de 11 

habitate (25% din total si 50% din total habitate din situl ROSCI0045) sunt evaluate cu stare de 

conservare nefavorabila in planul de management al sitului ROSCI0045 Coridorul Jiului. 

Majoritatea speciilor identificate sunt evaluate cu stare de conservare buna (B, FV). 27% 

din acestea sunt identificate cu stare de conservare nefavorabila prin Planurile de management 

(U) majoritatea acestora fiind in situl ROSCI0045 Coridorul Jiului (cca 50% din speciile din situl 

ROSCI0045). 

Pe teritoriul judetului Dolj au fost identificate 192 specii de pasari protejate în cele 7 situri de 

protecţie avifaunistică (SPA-uri, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări din Anexa I a 

Directivei Păsări). 

- Pentru majoritatea speciilor de pasari identificate nu se cunoaste starea de 

conservare (peste 50%) 

- Pentru majoritatea speciilor evaluate, starea de conservare este evaluata ca fiind 

Buna (B, FV) 

                                                 
8 Sursa- site ANPM 
9 Sursa- Memoriu de Evaluare Adecvata intocmit conform Ord 19/2010 pentru PATJ Dolj, 2019 
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- Pentru un numar redus de specii este evaluata o stare de conservare nefavorabila 

(U1, 2,35%), majoritatea acestora  fiind in situl ROSPA0013 Calafat- Ciuperceni- Dunare (11% 

din speciile de pasari ale sitului). 

 

Managementul ariilor naturale protejate 

În scopul menţinerii diversităţii lor biologice, toate ariile naturale protejate de pe teritoriul 

judetului Dolj sunt administrate de catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, exceptie 

facand ariile naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu – 

Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ,  2.391 Locul fosilifer Drănic, 2.390 Locul fosilifer Bucovăţ si IV.33 

Zăval care sunt in administrarea Consiliului Judetean Dolj. 

 

Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii 

- Speciile invazive 

-Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi 

Fenomenul de eutrofizare a  apei poate conduce la proliferarea necontrolată a unor specii 

non-invazive de plante acvatice, ducând la acoperirea luciului de apă. Aceasta blochează 

pătrunderea luminii, oprind creşterea plantelor submerse şi algelor, care produc 52broga în apă 

rezultând condiţii anoxice 

Pe teritoriul bazinului hidrografic Jiu se află 4 zone vulnerabile: Jiu Superior, Desnăţui – Jieţ, 

Lunca Dunarii 4, Jiu Inferior. 

Din cele 4 zone vulnerabile fac parte 162 localităţi, împărţite în: Jiu Superior, 60 de localităţi, 

Desnăţui – Jieţ, 46 de localităţi, Lunca Dunării 4,24 de localităţi, Jiu Inferior, 32 de localităţi 

- Schimbările climatice 

- Modificarea habitatelor 

Despădurirea aproape completă a câmpiei din Dolj şi luarea în exploatare agricolă a 

terenurilor, inclusiv a celor nisipoase, au condus la modificări negative, semnificative în ceea ce 

priveşte stabilitatea ecosistemelor naturale, asupra terenurilor nisipoase, distrugându-se tocmai 

ceea ce asigura stabilitatea nisipurilor, pe suprafeţe întinse producându-se o reactivare a 

acestora sub acţiunea vântului. 

-Fragmentarea ecosistemelor   

Extinderea intravilanului în interiorul ariilor naturale protejate sau în imediata vecinătate a 

acestora, generează mari presiuni asupra ariilor naturale protejate 

-Exploatarea excesivă a resurselor naturale  

Având în vedere condiţiile pedologice şi climatice specifice judeţului Dolj, dar şi procentul 

foarte mic de împădurire (circa 11,6% din suprafaţa judeţului), pentru pădurile judeţului Dolj 
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funcţia principală nu este cea de producţie a masei lemnoase, ci cea de protecţie. Principalele 

funcţii de protecţie pe care le au pădurile Doljului sunt: de protecţie a solurilor împotriva eroziunilor 

(eoliană, pluvială, la malurile Dunării şi a râului Jiu şi a eroziunii gravitaţionale de pe versanţi), 

păduri care au funcţii sociale (de protecţie a unor aşezări umane, de protecţie împotriva unor noxe 

industriale, de protecţie a unor căi de comunicaţie etc.). 

Din întreaga suprafaţa a judeţului (considerat deficitar cu vegetaţie forestieră in ansamblul 

sau), zonele cu cel mai scăzut grad de împădurire se afla in partea de sud a judeţului, în silvostepa 

din Câmpia Olteniei (Ss), unde preponderent se găsesc atât nisipuri neconsolidate, cât si nisipuri 

mobile.  

Zona „Nisipurilor din sudul Olteniei „ reprezintă una din zonele ţării expusă în cea mai mare 

măsură secetei şi aridizării şi în acelaşi timp, deloc întâmplător, are si unul dintre cele mai slabe 

grade de împădurire din ţară. 

 

3.4.6. Patrimoniul cultural  

UAT-uri cu foarte mare concentrare a patrimoniului de interes national de pe raza judetului 

Dolj (conf. PATN): 

• Castele, conace, palate – Conacul Coțofenilor, com. Almăj, sat Coțofenii din Față 

• Cule – Cula Izvoranu, com. Brabova, sat Brabova, Cula Cernat, com.Cernătești, sat 

Cernătești 

• Cladiri civile urbane – Casa Glogovenilor, mun. Craiova, Casa Băniei, Prefectura, Palatul 

Mihail 

• Biserici și ansambluri mânăstirești – Mânăstirea Bucovăț, mun. Craiova, loc. Mofleni, 

Biserica fostei Mânăstiri Jitianu, com. Podari, sat Balta Verde 

Monumente și situri arheologice de valoare excepțională 

• Fortificații dacice – Cetate dacică, com. Coțofenii de Jos, sat Coțofenii de Jos, Cetate 

dacică (în pct. La Cucuioara) com. Calopăr, sat Bâzdana 

 

UAT-urilor cu concentrare f. mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes 

local, în județul Dolj (conform PATN – Secțiunea III, Zone protejate): 

• 2 Municipii – Craiova, Calafat; 

• 9 Comune – Ălmaj, Brabova, Calopăr, Cernătești, Coțofenii din Dos, Podani, Șiminicu de 

Sus, Sopot, Țuglui. 
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3.4.7. Riscuri de mediu  

3.4.7.1. Zone expuse la riscuri naturale 

Alunecări de teren 

Situația județului Dolj, din perspectiva potențialului de alunecărilor de teren, raportată la 

nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, este corelată cu existența unor factori de natură, litologică, 

geomorfologică, climatică și antropică. Dintre factorii pregătitori/ declanșatori ai alunecărilor de 

teren se mentionează și factorul antropic: pierderea stabilității poate fi declanșată prin defrișări, 

construcția de căi de comunicație, activitatea agricolă, dezvoltarea așezărilor. Modificarea 

utilizării terenului (extinderea arealelor ocupate de intravilan și a drumurilor de interes local, 

micșorarea factorului de stabilitate, supraîncărcarea pantelor, modificările reliefului sau regimul 

apelor subterane sau de suprafață) sunt principalele mecanisme de acțiune. 

Terenurile afectate de eroziune moderat-puternică sau puternic-excesivă, cu risc ridicat de 

alunecări de teren, reprezintă 17,3% din suprafața județului. 

Localitățile afectate de alunecări de teren, sunt: Breasta, Bucovăț, Bulzești, Caraula, 

Carpen, Drănic, Fărcaș, Grecești, Secu, Țuglui, Valea Stanciului, Vârvoru de Jos, Vela. La 

acestea se adaugă comunele Goiești (sat Vladimir), Sopot, Ghercești, Botoșești-Paia (conform 

Strategiei de Dezvoltare Economico- Socială a Județului Dolj, pentru perioada 2014-2020).  

Alte sectoare afectate de alunecări de teren au fost identificate pe interfluviul pâraielor 

Argetoaia- Râznic, interfluviul dintre râul Pleșoiu și râul Terpezița, pe versantul drept al râului 

Baboia, și pe versanții de pe partea dreaptă a râului Jiu, în cazul acestora existând o probabilitate 

medie-mare de a alunecărilor de teren. 

 

Cutremure 

Zonarea teritoriului României pe baza intensității seismice încadrează județul Dolj în zona 

seismică C, cea a cutremurelor cu epicentru în Vrancea și grad seismic 8. Această seismicitate 

crescută față de zonele adiacente se datorează unei falii crustale care intră în rezonanță, la 

apariția undelor seismice din epicentru Vrancea. 

Cele mai expuse sunt așezările de pe malul drept al Jiului, cu numeroase alunecări de teren 

active sau stabilizate, care pot fi reactivate de mișcarea seismică. 

Orașele Bechet, Dăbuleni și Filiași sunt amplasate în zona de intensitate seismică VII, iar 

municipiile Craiova, Băilești, Calafat și orașul Segarcea din zona de intensitate seismică VIII, 

pentru acestea fiind necesare planuri de apărare împotriva efectelor seismelor. 

 

Inundații 

În ultimii 50 de ani, apele existente în judeţul Dolj au produs inundaţii ca urmare a debitelor 

mari înregistrate. Astfel, Dunărea, pe lângă zona de luncă nelocuită, localităţile limitrofe Cetate, 
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Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Rast, Negoi, Bistreţ. 

În anul 2006 a fost înregistrat debitul record de 15800 mc/s. Debite foarte mari, care au depăşit 

cota de inundaţie s-au înregistrat pe Jiu- 2000 mc/s, la Podari în anul 1972, pe Desnăţui 190 mc/s 

în 1972, pe Balasan 4,46 mc/s în 1991, pe Baboia 18,3 mc/s în 1972, pe Amaradia 544 mc/s în 

1980, pe Raznic 1600 mc/s în 2005, pe Argetoaia 66,2 mc/s în 2006, pe Teslui 66 mc/s în 2005. 

Au fost afectate localităţile limitrofe prin inundarea unor locuinţe, terenuri agricole şi alte obiective 

din zonă. 

Particularitatea bazinului hidrografic Jiu, de dispunere pe direcția N-S și dezvoltarea maximă 

în lățime în treimea superioară, determină concentrarea viiturilor pe cursul mijlociu și atenuarea 

acestora pe cursul inferior. Majoritatea viiturilor (90%) sunt de natură pluvială. 

La nivelul județului, zonele cu risc semnificativ la inundații sunt localizate pe râurile: 1) 

Râznic (aval de localitatea Busu); 2) Desnățui (aval de localitatea Radovan); 3) Dunărea între 

Maglavit și Cetate; 4) Dunărea între Calafat și Corabia; 5) Dunărea între Corabia și Călărași; 6) 

Teslui (aval de localitatea Motoci). 

Jiul este îndiguit pe tot traseul din judeţul Dolj, cu excepţia unor porţiuni mici, la intrarea în 

judeţ, la Filiaşi-Răcari, pe malul stâng şi Schit- Coţofenii din Dos pe malul drept. 

Disfuncții majore în gestionarea riscului la inundații în teritoriul județean nu există, având în 

vedere realizarea hărților de risc la inundații. Totuşi aceste riscuri apar pe principalele râuri ale 

judeţului, precum şi în zona de luncă a Dunării. 

Lungimea digurilor de apărare la nivel județean este de 307,76 km, pe bazine hidrografice 

lungimile fiind de 166,51 km în bazinul Jiu, 244,10 km în  bazinul Dunărea și 28,9 km în bazinul 

Olt. 

Există lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, gestionate de 

Administrația Bazinală de Apă Jiu pentru apărarea localităților Ostroveni, Dobrești, Sadova, 

Rojiște, Teasc, Bratovoești, Podari, Țuglui, Craiova, Bucovăț, Breasta, Almaj, Brădești, Coțofenii 

din Față, Coțofenii din Dos, Ișalnița, Braloștița, Melinești, Predești, Filiași, Scăești, Sopot (în 

bazinul hidrografic Jiu); Bârca, Urzicuța, Afumați, Cioroiași, Galicea Mare, Siliștea Crucii, Izvoare, 

Caraula, Terpezița, Vârvoru de Jos, Bistreț, Cârna (în bazinul hidrografic Dunărea); Ghercești, 

Robănești, Pielești, Teslui (în bazinul hidrografic Olt).  

Starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice din județ este la parametrii de exploatare prevăzuți, 

ca urmare a activităților permanente de întreținere a bazinelor hidrografice, care constau din: 

urmărirea exploatării în siguranță a lucrărilor hidrotehnice, asigurarea unei stări funcționale a 

lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare la inundații și a scurgerii optime a apei prin albiile 

cursurilor de apă prin întreținerea covorului vegetal al acestor lucrări, prin tăieri de vegetații 

(inclusive acvatice), consolidări vegetative de maluri, realizări de peree, de gabioane, precum și 

lucrări de regularizare a albiile cursurilor de apă. 
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Fenomene meteorologice periculoase 

Fenomenele meteorologice periculoase extreme care au afectat teritoriul județului Dolj au 

fost furtunile, inundațiile, precum și seceta. Furtunile se produc între lunile aprilie și octombrie, 

reprezentând unul dintre fenomenele cu o frecvență în creștere pe teritoriul județului, datorită 

schimbărilor climatice din ultimii ani. Principalele efecte al acestui fenomen constau în 

întreruperea alimentării cu energie electrică a localităților, avarierea locuințelor, gospodăriilor și a 

obiectivelor economico-sociale, întreruperea rețelei de telefonie fixă. Datorită precipitațiilor 

abundente, se pot produce inundații care afectează activitatea economico-socială pe termen 

scurt.  

Seceta este caracteristică județului Dolj și se manifestă ca lipsă de precipitații (secetă 

pedologică) sau prin temperaturi foarte ridicate (valuri de caniculă) pe perioade lungi de timp. 

 

3.4.7.2. Zone expuse la riscuri tehnologice 

Instalatii SEVESO 

În Județul Dolj există 6 operatori economici care dețin amplasamente care intră sub 

incidența Directivei SEVESO. În România, prevederile Directivei SEVESO au fost preluate de 

Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanțe periculoase. 

Tabel 3.10 

Lista amplasamentelor SEVESO din județul Dolj10 

Nr 
Crt 

Încadrare 
conform 

Legii 
59/2016 

Denumire amplasament 
Adresă 

amplasament / 
Localitate 

Observatii 

1 
Limita 
superioară 
(RM) 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - 
Sucursala de Înmagazinare 
Subterană a Gazelor Naturale 
Ploieşti - Atelierul de 
Înmagazinare Craiova 

Craiova, str. Traian 
Lalescu nr. 29, cod 

postal 207280 

Grupurile de sonde şi instalaţiile 
tehnologice: 

- Extravilanul comunei 
Gherceşti. 

- Extravilanul satului Ungureni. 
- Extravilanul comunei Şimnicu 

de Jos. 
- Extravilanul satului Garlesti, 

com Pieleşti 
- Extravilanul Comunei Mischii 
- Intravilanul comunei Pieleşti 

2 
Limita 
inferioară 
(Rm) 

COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA S.A. - Sucursala 
Electrocentrale Craiova II 

Craiova, str. Bariera 
Vâlcii nr. 195, cod 

poștal 200716 

 

                                                 
10 Sursa- site IGSU, 

https://www.igsu.ro/documente/seveso/Lista%20operatorilor%20economici%20clasificati%20in%20conformitate
%20cu%20prevederile%20Legii%2059_2016%20la%2031.12.2018%20(002).pdf  
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Nr 
Crt 

Încadrare 
conform 

Legii 
59/2016 

Denumire amplasament 
Adresă 

amplasament / 
Localitate 

Observatii 

3 
Limita 
inferioară 
(Rm) 

S.C. ROMPETROL 
DOWNSTREAM S.R.L. - Punct 
de lucru Depozit RPD Craiova 
(Almăj) 

Almăj, DE70 km. 
241, cod poștal 

207010 

 

4 
Limita 
inferioară 
(Rm) 

S.C. OMV PETROM S.A. - Punct 
de lucru Depozit OMV PETROM 
Işalniţa 

Ișalnița, str. Mihai 
Eminescu nr. 105, 
cod poștal 207340 

 

5 
Limita 
superioară 
(RM) 

S.C. BOREALIS LAT ROMANIA 
S.R.L. - Punct de lucru Işalniţa 

Ișalnița, str. Mihai 
Eminescu nr. 105 A, 
cod poștal 207340 

 

6 
Limita 
inferioară 
(Rm) 

S.C. AZOCHIM S.R.L. - punct de 
lucru Podari 

Podari, str. Zorilor 
nr. 50, cod 

poștal207465 

 

 

IPPC 

De asemenea, instalațiile care intră sub incidența Directivei IPPC trebuie să prevină și să 

reducă poluarea aplicând cele mai bune tehnici disponibile (BAT), utilizarea eficientă a energiei, 

prevenirea și gestionarea deșeurilor și măsuri de prevenire a accidentelor și de limitare a 

consecințelor acestora. La nivelul județului Dolj există 14 operatori de instalații IPPC. 

Tabel nr. 3.11 

Instalații IPPC în județul Dolj11 

Nr. 
ctr. 

Operator economic Localitate Nr. autorizație integrată de mediu 

1 S.C. Ford România S.A. Craiova Nr. 60/08.04.2011, ultima revizuire la 
21.10.2013 
Nr. 54/01.07.2009 ultima revizuire la 
28.05.2010 

2 SC BIODIESEL SRL Murgași Nr.44/19.10.2007 

                                                 
11 Sursa- site APM Dolj, http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-

/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-
mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-
dolj%2Fautorizatii-integrate-de-
mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_
p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-
integrate-de-
mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_
p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1  

http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/web/apm-dolj/autorizatii-integrate-de-mediu/-/asset_publisher/4QOdJBmZiBrd/content/autorizatii-integrate-de-mediu?_101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fweb%2Fapm-dolj%2Fautorizatii-integrate-de-mediu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4QOdJBmZiBrd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Nr. 
ctr. 

Operator economic Localitate Nr. autorizație integrată de mediu 

3 SC Complexul Energetic 
Craiova SA - Sucursala 
Electrocentrale Craiova II 

Craiova Nr.6/31.03.2006 
Nr. 74/07.07.2016 

4 SC Complexul Energetic 
Craiova SA - Sucursala 
Electrocentrale Işalniţa 

Ișalnița Nr.5/31.03.2006 revizuită la 04.01.2010 
Nr. 70/23.01.2014 

5 SC ECO SUD SRL Mofleni Nr.4/31.03.2006 
Nr.50/17.03.2008 
Nr. 67/17.08.2012 
Nr. 72/24.08.2015 

6 SC FELVIO PROD SRL Bucovăț Nr. 30/29.12.2006 revizuită la 12.01.2009 

7 SC HEINEKEN ROMÂNIA 
SA 

Craiova Nr. 55/24.08.2009 

8 SC MAGNA Exteriors & 
Interiors Craiova SRL 

Craiova Nr. 71/13.07.2015 

9 SC MCPORCKY SRL Băilești Nr. 73/16.12.2015 

10 SC MEDILINE EXIM SRL Șopot Nr. 64/03.01.2012 

11 SC PETROM SA București 
- punct de lucru Combinatul 
Doljchim Craiova 

Ișalnița Nr. 33/17.05.2007 
Nr. 34/17.05.2007 
Nr. 35/17.05.2007 

12 SC SANTANTONIO SRL Craiova Nr. 69/11.11.2013 

13 SC STERICYCLE 
ROMÂNIA SRL 

Ișalnița Nr. 58/15.03.2010 

14 SC VITALL SRL Coșoveni Nr. 56/16.12.2009, revizuită la 24.03.2014 

 

Depozite de produse periculoase 

Pe teritoriul judeţului Dolj există 7 depozite de produse petroliere. Acestea sunt amplasate 
în zona localităţilor Craiova, Calafat, Bechet, Băileşti, Segarcea, Filiaşi, Moţăţei. 

De asemenea există mai multe staţii de produse petroliere după cum urmează: Craiova– 11 
staţii; Calafat– 2 staţii; Bechet– 1 staţie; Băileşti– 3 staţii; Segarcea– 1 staţie; Filiaşi– 1 staţie; 
Melineşti– 1 staţie; Amărăşti– 1 staţie; Moţăţei– 1 staţie; Pleniţa– 1 staţie. 

Conductele de transport produse petroliere sunt amplasate în nord-estul teritoriului pe 
traseele Ploieşti – Craiova (3 conducte) şi Craiova – Balş (1 conductă). 
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Risc de poluare a apelor 

Tabelul nr. 3.12  

Utilizatorii de apă potențiali poluatori ai resurselor de apă 

Nr. 
ctr. 

Operator economic Adresa Curs de 
apă 

Poluanți potențiali 

1  Compania de Apă Oltenia SA 
Centrul Operațional Filiași 

Filiași, str. 
Morii nr.9 

 

Jiu hidrocarburi, detergenți, 
substanțe extractibile, azot 

amoniacal 

2  SC OMV PETROM SA-zona 
de producție II Oltenia 

Craiova, str. 
Breștei nr.3 

 

Jiu, 
Amaradia 

Teslui  

produse petroliere, amestec de 
țiței, apă sărată și acizi 

3  Societatea Complexul 
Energetic Oltenia SA 

Sucursala Electrocentrale 
Ișalnița 

Ișalnița, str. 
Mihai 

Viteazu 101 

Jiu emulsie cu cenușă, ape uzate 
industriale 

4  OMV PETROM SA Combinatul 
Doljchim Craiova 

Ișalnița, str. 
M. Eminescu 

nr.105 

 

Jiu  
Amaradia  

acid azotic, hidroxid de sodiu, 
ape chimic impure (NH+), ulei 

transformator, produse 
petroliere 

5  Spitalul de Pneumoftiziologie 
Comuna Bucovăț, sat Leamna 

de Sus 

Bucovăț, sat 
Leamna de 

Sus 

Tejac ape uzate menajere 

6  SC CONPET SA Ploiești 
Sector Orlești-Ghercești, stație 

de pompare țiței Ghercești 

Ghercești Plosca, 
Teslui  

țiței, gazolină 

7  SC FORAJ SONDE SA 
Craiova Sonde în execuție 

Craiova, str. 
Frații Buzești 

nr.4A 

 alcool metilic, motorină, ulei 
hidraulic de transmisie, de 

motor, azotat de amoniu, fluid 
de foraj, detritus 

8  Societatea Complexul 
Energetic Oltenia SA 

Sucursala Electrocentrale 
Craiova II 

Craiova, str. 
Bariera Vâlcii 

nr. 195 

Valea 

Mânăstirii 

Valea 
Șarpelui  

emulsie cu cenușă, zgură, leșie 
de sodă, produse petroliere, var 

hidratat clorură de sodiu, ape 
uzate industriale 

9  SC ZAHARUL SA Podari Podari, str. 
Fabricilor 

nr.1 

Jiu produse petroliere, detergent 

10  Compania de Apă Oltenia SA 
Centrul Operațional Craiova 

Craiova, str. 
Brestei 
nr.133 

 

Jiu ape uzate orășenești și 
industriale, produse petroliere și 

detergenți 

11  Compania de Apă Oltenia SA Calafat, str Dunăre substanțe extractibile cu solvenți 
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Nr. 
ctr. 

Operator economic Adresa Curs de 
apă 

Poluanți potențiali 

Centrul Operațional Calafat .Gh. Doja 

 

 organici, acid clorhidric, hidroxid 
de sodiu, ape uzate insuficient 
epurate, detergenți anionactivi, 

produse petroliere 

12  Compania de Apă Oltenia SA 
Centrul Operațional Băilești 

Băilești, str. 
Independenț

ei nr. 14 

Balasan 

 

ape uzate menajere și industrial, 
emailuri, diluanți, produse 

petroliere, detergenți 

13  Compania de Apă Oltenia SA 
Centrul Operațional Segarcea 

Segarcea, 
str. Dealului 

nr.1 

Desnățui 

 

ape uzate orășenești, produse 
petroliere și detergenți 

anionactivi, acid clorhidric, 
hidroxid de sodiu 

14  Compania de Apă Oltenia SA 
Centrul Operațional Ișalnița 

Comuna 
Ișalnița, str. 

A.I.Cuza,nr.1 

Amaradia hidrocarburi, detergent, 
substanțe extractibile, sulfați, 

azot amoniacal 

15  SC ROQUETTE Romania SA 
Calafat 

Calafat, 
Platforma 
Industrială 

nr.5 

Dunăre 
(avarie) 

ape uzate industriale și 
menajere insuficient epurate, 

păcură, păcurină, acid clorhidric, 
hidroxid de sodiu 

16  SC TOP GEL PROD SRL 
Cârcea 

Cârcea, Str. 
Aeroportului 

nr.120 

viroagă ape uzate menajere și industrial 
insuficient epurate, hidroxid de 

sodiu, clorură ferică 

17  SC ECO SUD SRL 

Mofleni 

Mofleni, 
parcela 575, 
tarlaua 53 

 levigat neepurat provenit din 
scurgerile lichide din depozitul 
de deșeuri și din bazinele de 

colectare, motorina, acid sulfuric 
concentrat 

18  SC SPET SHIPPING SA 
Bechet 

Bechet, str. 
Portului 

Dunăre produse petroliere, ape uzate 
menajere 

19  OMV PETROM SA Depozit 
Ișalnița 

Ișalnița, str. 
M. Eminescu 

nr.105 

Amaradia 
(Gura nr.4 
Doljchim) 

combustibili (benzină, motorină), 
aditivi, lubrefianți, ulei, 

detergent, apă uzată insuficient 
epurată 

Sursă date: Planul de Analiza și Acoperire a Riscurilor 2016, ISU Dolj 

Riscul de accident nuclear 

Potrivit Planului Analiză și Acoperire a Riscurilor 2016, teritoriul județului Dolj poate fi afectat 

de un accident nuclear produs la Centrala Nuclear-Electrică de la Kozlodui, amplasată pe teritoriul 

Bulgariei, pe malul drept al fluviului Dunărea, la aproximativ 3 km sud-vest față de confluența 

râului Jiu cu fluviul Dunărea și la aproximativ 13 km vest-sud-vest față de orașul Bechet din județul 

Dolj. 
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Tabelul nr. 3.13  

U.A.T.- uri cuprinse în zona de planificare a măsurilor urgente de protecție 
(30 km) în caz de accident nuclear 

Nr. ctr. Localitatea Sate componente 

1  Ostroveni  Ostroveni, Lișteava 

2  Gighera  Gighera, Nedeia, Zăval  

3  Bechet  - 

4  Măceșu de Jos Măceșu de Jos, Săpata 

5  Gângiova Gângiova, Comoșteni 

6  Călărași Călărași, Sărata 

7  Cârna - 

8  Valea Stanciului Valea Stanciului, Horezu Poienari 

9  Dăbuleni - 

10  Dobrești Dobrești, Căciulătești, Giorocel, Murta, Toceni 

11  Goicea  - 

12  Bistreț Bistrețul Nou, Brândușa, Plosca 

13  Barca - 

14  Daneți Daneți, Braniște, Brăbeți, Locusteni 

Sursă date: Planul de Analiza și Acoperire a Riscurilor 2016, ISU Dolj 

 

Radioactivitatea 

APM Dolj realizează supravegherea radioactivităţii mediului prin intermediul a două staţii  de 

specialitate: cea din Craiova şi din Bechet, dar şi prin cincisprezece staţii automate de măsurare 

a dozei care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea 

Mediului (S.N.A.A.R.M.) Staţiile automate locale sunt concepute să permită funcţionarea şi 

monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o manieră continuă, 

fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de mediu existente în 

regiunile de amplasare. S.N.A.A.R.M. este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul 

Laboratorul de Radioactivitate de la ANPM. Treisprezece dintre aceste staţii sunt amplasate de-

a lungul Dunării, în jurul CNE Kozlodui, iar două în Municipiul Craiova (localitatea cea mai 

populată din vecinătatea unităţii). Una este amplasată în interiorul oraşului iar cealaltă pe un deal 

din vecinătate (sediul SSRM Craiova). 

Bazinul Jiu este monitorizat din punct de vedere al radioactivităţii mediului, datorită faptului 

că pe malul lui există halde de cenuşă de la CET Işalniţa şi CET Işalniţa II, CET Rovinari şi CET 

Turceni. 
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Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu-secţiunea Podari (măs. 

imediate) a variat între 0,140 şi  0,37 Bq/l. Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs -137. 

Concentraţia lui în probele de apă  a fost de cele mai multe ori, mai mică decât activitatea minim 

detectabilă. Provenienţa acestuia este cernobîliană şi se datorează suspensiilor care ajung în 

apă ca urmare a fenomenului de spălare de către precipitaţii, a zonelor străbătute de râul Jiu. 

Concentraţia radionuclizilor naturali este normală pentru acest tip de probă de mediu. 

Radioactivitatea beta globală a probelor de apă freatică recoltate din forajul Hanul Doctorului 

Craiova, Işalniţa, Mihăiţa, Ostroveni, Bechet, Dăbuleni, s-a situat în apropierea limitei de detecţie 

a aparaturii. 

Radioactivitatea beta globală a depunerilor atmosferice  în Craiova în 2018 variază între 

0,47 şi 42,29 Bq/m2/zi pentru măsurătorile efectuate imediat după recoltare, aceasta  fiind  

influenţată de cantitatea de precipitaţii. Limita de atenţionare pentru acest tip de factor de mediu 

este de 200 Bq/mp/zi, iar cea de alarmare de 2000 Bq/mp/zi. 

Radioactivitatea beta globală a depunerilor atmosferice în Bechet în 2018 variază între 0,80 

şi 8,88 cu o medie de 0,88 Bq/mp/zi 

Nu au fost inregistrate depasiri ale radioactivitatii mediului pentru probele analizate de pe 

suprafata judetului Dolj12. 

 

PERICOLUL DE INCENDII 

Cele mai multe incendii sunt provocate de neglijenţa cetăţenilor, care dau foc miriştilor şi 

tufărişurilor limitrofe păşunilor şi care pot afecta şi fondul forestier. Uscarea ierburilor existente pe 

păşuni, cauzată de secetă, favorizează extinderea cu repeziciune a incendiilor pe suprafeţe foarte 

mari, de unde, se propagă şi în fondul forestier. Incendiile din ultimii 20-25 de ani au fost, de 

regulă, incendii de litieră. Au fost şi cazuri în care incendiile sau propagat în plantaţii, unde au 

produs pagube însemnate. Terenul accidentat din zona dealurilor face intervenţia pompierilor 

foarte grea. 

 

3.4.8. SCHIMBARI CLIMATICE  

Analiza valorilor termice la nivelul perioadei 1901– 2013 de la un număr de 17 staţii 

meteorologice cu şir consecutiv de măsurători de peste 100 de ani indică faptul că, în România, 

temperatura medie anuală a aerului a crescut în ultimii 36 de ani cu 0,50 C faţă de întreaga 

perioadă analizată. 

Aceeaşi analiză a datelor, privind precipitaţiile, reliefează faptul că, din punct de vedere 

pluviometric, se manifestă o tendinţă de scădere a cantităţilor anuale de precipitaţii în perioada 

1981-2013 comparativ cu perioada 1901-1980. În Oltenia, descreşterea cantităţii medii de 

                                                 
12 Sursa- Raport anual de mediu APM Dolj, 2018 
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precipitaţii este evidentă pentru perioada 1981 – 2013 (642,0 mm/an), comparativ cu perioada de 

referinţă 1961– 1980 (673,4 mm/an) (Sandu, I., ş.a., 2014). 

Pentru vegetaţia forestieră sunt importante precipitaţiile de înmagazinare din perioada 

repausului vegetativ. Dacă şi aceste precipitaţii sunt reduse şi sunt urmate de veri secetoase, 

vegetaţia forestieră va fi cu siguranţă afectată de fenomenul de uscare. Situaţiile extreme sunt 

întâlnite însă în cazul în care asemenea fenomene se manifestă în mai mulţi ani consecutivi. 

Schimbările climatice actuale, tocmai prin asemenea fenomene, se manifestă în  Romania, 

şi mai ales în Oltenia şi, implicit, în judeţul Dolj. 

Fenomenul de arşiţă manifestat prin temperaturi ridicate şi precipitaţii reduse are efecte 

dezastruoase în terenurile nisipoase în care capacitatea de stocare a apei pe profilul solului este 

minimă. Consecinţa este accentuarea şi a fenomenului de deşertificare. 

Fenomenele de arşiţă şi deşertificare se manifestă cu intensitatea maximă posibilă atinsă 

în România, fiind favorizat nu numai de factorii climatici, ci şi de litologia şi geomorfologia 

teritoriului. Inflexiunea Carpaţilor şi legătura lor cu Balcanii opreşte, în deplasarea lor spre vest, 

masele de aer continental lipsite de vapori de apă şi formaţiuni noroase. Tot în această zonă, se 

opresc în deplasarea lor spre nord masele de aer din sud de origine africană, lipsite total de vapori 

de apă. Teritoriul este dezavantajat şi de modul de formare a teraselor şi luncii Dunării, mai ales 

la est de Jiu, rămânând în urmă terenuri şi soluri nisipoase cu au capacitatea foarte mică de 

reţinere a apei pe profil. Nici partea nordică a judeţului nu este favorizată. Astfel, depozitele de 

cuvertură, dealurile de regulă din material fin, au determinat formarea solurilor grele, argiloase, 

de regulă compacte, ocupate de un număr mic de specii forestiere (gârniţa şi cerul). 

Cauzele intensificarii şi extinderii fenomenului de secetă şi deşertificare sunt  naturale, dar 

şi antropice (defrişări, distrugerea sistemului de irigaţii etc.). 

Biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, silvicultura, infrastructura, energia, turismul şi 

sănătatea populaţiei sunt numai câteva dintre domeniile ce vor fi masiv afectate de schimbările 

ecoclimatice.  

Toate acestea pot duce la creşterea numărului de decese, la acutizarea afecţiunilor 

cardiovasculare şi respiratorii, la creşterea incidenţei bolilor de nutriţie. Restricţiile utilizării apei în 

sectorul industrial, agricol şi chiar menajer vor fi tot mai frecvente. Creşterea concentraţiilor de 

poluanţi din sol va afecta calitatea apei, ceea ce va creşte numărul îmbolnăvirilor, mai ales în 

zonele cu acces redus la apa potabilă.  

Date fiind condiţiile menţionate, singurul mijloc la îndemâna oamenilor pentru combaterea 

arşiţei şi stoparea deşertificării, este mărirea suprafeţelor cu pădure şi înfiinţarea perdelelor de 

protecţie a câmpului, până la atingerea unui procent de împădurire de peste 30% din suprafaţa 

judeţului. 
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3.4.9. Eficienta energetica 

Teritoriul județului Dolj este străbătut de linii electrice aeriene de 110 kV care alimentează 

staţiile de transformare 110/20 KV din următoarele localități: Craiova - 10 stații, Ișalnița – 5 

stații;Calafat - 3 stații, Filiași, Segarcea, Băilești , Balș, Cetate, Podari, Malu Mare, Șimnicu de 

sus, Almăj , Breasta, Amărăști și Ocolna (com. Amărăștii de jos), Nedeia (com. Gighera), Moflești 

(com. Talpaș), Ghercești, Galicea (com. Galicea Mare), Basarabi (Calafat), Dioști, Pielești, 

Brădești, Farcaș. 

Rețeaua de distribuție a fost modernizată continuu în ultimii ani, dar rămâne, în proporție de 

peste 80%, uzată și insuficientă. În prezent, circa 30% din energia care intră în rețeaua din Dolj 

este pierdută, atât ca urmare a pierderilor tehnologice, cât și a furturilor, care sunt mai frecvente 

ca în alte zone ale țării. 

Producția energiei electrice din surse regenerabile 

Județul Dolj are un potențial de producere a energiei din resurse regenerabile ridicat, care 

în prezent nu este valorificat corespunzător. Astfel, în ceea ce privește energia fotovoltaică, 

potențialul județului, măsurat în intensitatea radiației solare, este de circa 1.300– 1.400 

kWh/mp/an, suficient pentru a asigura o rentabilitate ridicată a parcurilor fotovoltaice. De 

asemenea, durata medie de strălucire a soarelui este de circa 2.200 ore/an. Cel mai ridicat 

potențial solar se înregistrează în partea central-estică a județului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Potentialul solar in judetul Dolj 

Pe teritoriul județului sunt puse în funcțiune mai multe centrale fotovoltaice, conform datelor 

Transelectrica (2017), în următoarele localități:  
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• Cetate - 4,2+1,953 MW 

• Băilești - 8,28 MW 

• Bistreț - 0,5 MW 

• Urzicuța - 12 MW 

• Dăbuleni - 7,5 MW 

• Secui - 0,997 MW 

• Leu - 10,39 MW 

• Podari - 10 MW 

• Brabova - 0,255 MW 

• Predești - 0,03 MW 

• Șimnicu de Sus - 7,92 MW 

• Craiova - 0,052 MW 

• Mischii - 0,68 MW 

• Goiești - 5,745 MW 

• Melinești - 2,986 MW 

• Almăj - 0,996 MW 

• Farcaș - 0,231 MW 

• Gighera - 9,1 MW 

În ceea ce privește potențialul microhidroenergetic, acesta este foarte redus, dat fiind faptul 

că județul este unul de câmpie, cu o rețea hidrografică puțin densă și săracă în debite. Totuși, 

conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a polului de creștere Craiova, se consideră ca 

ar putea fi valorificat potențialul microhidroenergetic din localitățile traversate de râul Jiu: Filiași, 

Brădești, Ișalnița, Breasta, Bucovăț, Craiova, Malu Mare, Țuglui și Teasc. 

Potentialul de producere a energiei eoliene pe teritoriul județului Dolj este mai scăzut, viteza 

medie a vântului la 50 m deasupra solului fiind, în perioada 1961-2005, de circa 5‐6 m/s, față de 

peste 8-10 m/s în zona Dobrogea‐Litoral și în zona montană. Cel mai ridicat potențial se 

înregistrează tot în localitățile din partea central-estica a județului, iar cel mai scăzut în Lunca 

Dunării. Prin urmare, spre deosebire de energia solară care are un potențial economic cert, 

investițiile în producerea energiei eoliene de la nivelul județului trebuie să se bazeze pe studii 

riguroase de tip cost-beneficiu. 

 

3.4.10. Populatia si sanatatea umana 

Reţeaua dotărilor de sănătate existente prezintă o distribuţie echilibrată pe suprafaţa 

judeţului. Unitățile sanitare asigură populației asistență medicală curativă și profilactică prin 

următoarele unități sanitare din sectorul public și privat: spitale, dispensare medicale, policlinici, 

sanatorii, centre de diagnostic și tratament, ambulatorii integrate spitalelor și de specialitate, 

preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinet medicale de 

specialitate, cabinete medicale scolare/ studentești, laboratoare medicale, farmacii și puncte 

farmaceutice etc.  
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În ceea ce priveşte echiparea localităţilor cu dotări de sănătate se poate observa că toate 

localităţile urbane, impreună cu comunele Bucovăț și Poiana mare dispun de cel puţin o dotare 

de sănătate cu rol teritorial: spital sau unitate medico-socială. 

Pe teritoriul județului Dolj, avem unități medico-sociale la nivelul oraşului Bechet și a 

comunelor Amărăștii de jos, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova. 

  
Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii  

 Principala problemă cu care se confruntă județul Dolj, din perspectiva calității aerului, o 

reprezintă poluarea cu pulberi în suspensie fracțiunea PM10, principalele surse fiind traficul rutier, 

activitatea de construcții, sistemul centralizat și individual de încălzire a populației, activitatea 

industrială 

 

Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane  

Zgomotul este un factor de stres şi perturbă somnul, favorizând creşterea tensiunii arteriale, 

a ritmului cardiac şi a nivelului de hormoni ai stresului. La rândul lor, hipertensiunea şi stresul 

reprezintă factori de risc pentru accident vascular cerebral. 

În municipiul Craiova (și in general, pentru toate aglomerarile urbane), traficul rutier este cel 

mai mare poluant din punct de vedere fonic.  

Măsurile propuse prin Planurile de acţiune privind reducerea zgomotului13 pentru acest tip 

de sursă de zgomot sunt: planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul 

surselor de zgomot, introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze 

diminuarea sau menţinerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise. 

În „Planurile de acţiune privind reducerea zgomotului” au fost găsite zonele liniştite ale 

oraşului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus şi în care zgomotul trebuie să 

rămană în acest fel. Conform legislaţiei înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, 

iar suprafaţa minimă pentru o zonă liniştită trebuie să fie de minim 4,5 ha. 

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniştite sunt expuse la rândul 

lor la zgomotul provenit din traficul rutier şi de la traficul feroviar, cum ar fi Parcul Corniţoiu şi mai 

puţin la celelalte surse de poluare fonică. 

 

Calitatea apei potabile  

Supravegherea calităţii apei potabile din judeţul Dolj se realizează de către Direcţia de 

Sănătate Publică Dolj prin Colectivul Igiena Mediului din cadrul Serviciului de Evaluare Factori de 

Risc din mediul de Viaţă şi de Muncă 

                                                 
13 Sursa- Planuri de actiune privind diminuarea zgomotului ambiant in municipiul Craiova, SC INCERTRANS SA 



 
RAPORT DE MEDIU                                                   PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI DOLJ 

67 
 

Analiza probelor de apa recoltate din sistemele centralizate de alimentare cu apa a aratat 

că toate probele de apă au fost conforme. 

În unele localităţi din judeţ, staţiile de distribuţie apă în sistem centralizat nu sunt autorizate 

sanitar din următoarele motive: 

- Sunt depăşite concentraţiile maxime admise pentru parametrii determinaţi sau pentru unii 

dintre aceştia, prevăzuţi în Legea 458/2002, republicată. Acestea furnizează apă, conform 

recomandărilor DSP, numai pentru uz menajer, cu obligaţia producătorului de a monta, la loc 

vizibil, plăcuţe avertizoare cu următorul enunţ: "Apa nu este bună de băut" şi de a prevede în 

contractul de prestări servicii faptul că apa este industrială sau menajeră.  

-  nu s-a solicitat viza anuală; 

- nu s-a solicitat autorizaţie sanitară de funcţionare. 

 

În anul 2018 s-au înregistrat pe raza judeţului Dolj un număr de 6 cazuri de 

methemoglobinemie acută infantilă, generată de apa de fântână. 

În anul 2018, ca de altfel şi în anii anteriori, în localităţile din judeţul Dolj nu s-au înregistrat 

epidemii hidrice.  

În anul 2018 nu s-au constatat pe raza judeţului Dolj boli infecţioase datorate contaminării 

apei potabile cu diferiţi agenţi patogeni. 

 

Spatii verzi 

Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor sau aferentă acestora, 

al cărei specific este determinat, în primul rând, de vegetaţie şi în al doilea rând de cadrul 

construit, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţii cultural-educative, sportive sau 

recreative a populaţiei. Prin spaţiu verde se înţelege spaţiul public cu acces nelimitat sau 

specializat de interes municipal, spaţiul pentru sport şi agrement, spaţiul plantat pentru protecţie 

şi păduri de diferite tipuri (conform regulamentului de urbanism). 

Caracterizându-se prin suprafeţe, amplasări, amenajări şi folosinţe diferite, spaţiile verzi se 

grupează în două categorii distincte: spaţii verzi de folosinţă generală sau publice, (parcuri, 

grădini, scuaruri şi fâşiile plantate,amenajările sportive publice, pădurile de agrement accesibile 

întregii populaţii) şi spaţii verzi de folosinţă limitată (aferente locuinţelor, dotărilor social-culturale, 

zonelor industriale, căilor de comunicaţie, zonelor de protecţie sanitară, grădinilor botanice şi 

zoologice, pădurile şi plantaţiile forestiere destinate ameliorării climatului etc). 

Importanţa spaţiilor verzi în ansamblul localităţilor este determinată şi de ponderea mare a 

acestora în totalul suprafeţei cuprinse în perimetrele construibile. 

Vegetaţia, element fundamental al mediului natural, constituie componenta principală a 

spaţiilor verzi. Principalul scop al amenajării spaţiilor verzi îl constituie ameliorarea stării mediului 
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înconjurător şi armonizarea peisajelor modificate sau amenajate cu cele naturale, astfel încât să 

fie create condiţii ambientale optime desfăşurării activităţilor sociale. 

Norma de spatiu verde stabilita conform Legii 265/2006 actualizata cu OTU 114/2007 este 

de 26 mp/cap locuitor. 

Tabelul nr. 3.14  

Suprafaţa spaţiilor verzi în municipiile şi oraşele judeţului Dolj14 la nivelul anului 2015 

Localitati  Suprafata de 
spatii verzi, mp 

Nr 
locuitori 

Indicator spatiu verde 
(mp/locuitor) 

Indicatorul spaţii 
verzi în mediul urban 

Craiova  1040  306257  33,96  14,73  

Bailesti 52 20021 25,97  4,35 

Calafat  52 18593  27.97 4,93  

Dabuleni 7 12240 5,72  0,74 

Filiaşi  60 18507  32,42 10,74  

Segarcea 20 8024 24,93  3,02 

*- reprezinta procentul de spaţii verzi existente în mediul urban, calculat ca raportul dintre 

suprafaţa spaţiilor verzi şi suprafaţa totală a mediului urban (%) 

Se observa ca orasul Dabuleni se situeaza mult sub norma de spatiu verde. Orasele 

Segarcea si Bailesti au suprafete de spatii verzi apropiate de indicatorul de 26 mp/ locuitor dar 

cu putin sub aceasta valoare. Numai orasele Craiova si Filiasi indeplinesc in totalitate norma de 

spatiu verde de minim 26 mp/locuitor stabilita conform Legii 265/2006 actualizata cu OTU 

114/2007. 

 

3.4.11. Peisajul natural  

Peisajul geografic specific judetului Dolj este preponderent de câmpie și luncă, cu dealuri 

subcarpatice. 

În anul 1992, sub egida UNESCO, apare Convenția pentru Patrimoniul Mondial, care este 

primul instrument internațional legal care recunoaște și ia decizia protejării peisajelor culturale. 

Peisajele culturale sunt definite ca lucrări combinate ale naturii și ale omului, illustrative 

pentru evoluția societății umane și a așezărilor de-a lungul timpului, sub influența constrângerilor 

fizice și/sau a oportunităților oferite de mediul înconjurător natural și ale forțelor sociale, 

economice și culturale succesive, atât interne cât și externe. 

Categoriile stabilite de către UNESCO pentru valoarea peisajelor culturale sunt în număr 

de trei:  

• Peisajul conceput și creat intenționat de om, de tipul grădinilor și parcurilor, adesea 

asociate cu clădiri sau ansambluri monument istoric (ex. Parcul Romanescu din Craiova, Parcul 

conacului Coțofenilor din comuna Coțofenii din Față) 

                                                 
14 Sursa- Raport anual de mediu APM Dolj, 2016 
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• Peisajul dezvoltat organic/peisajul vernacular, peisaj dezvoltat în forma din prezent prin 

asocierea cu / sau ca răspuns în fața mediului înconjurător natural și care se împarte în 2 

subcategorii - peisajul relicvă sau fosil și peisajul continuu (peisaj care își menține rolul social 

activ în societatea contemporană asociată cu modul tradițional de viață – ex. peisaj 

agropastoral, peisajul bălților din lunca Dunării, etc ). 

• Peisajul cultural asociativ peisaj a cărui importanță este justificată prin asocierea 

elementelor naturale cu valori religioase, artistice sau culturale. 

În anul 2000 este adoptată Convenția europeană a peisajului de la Florența (ratificată în 

2007 și de către România). De asemenea, UNESCO a adoptat în 10 noiembrie 2011 

Recomandarea pentru Peisajul Istoric Urban, cu scopul de a proteja patrimoniul natural și 

cultural urban. 

Toate acestea contribuie la creșterea calității vieții din zonele urbane, prin crearea unei 

relații armonioase între dezvoltarea economică și cea socială. 

Ca masură operațională este necesară realizarea unui Program județean de inventariere, 

protecție și gestiune a peisajelor, program care trebuie structurat complementar cu inventarierea 

si propunerea de clasare pentru alte situri, ansambluri si monumente (in special in zonele 

rurale). 

 

3.4.12. Turism durabil  

Turismul reprezintă unul dintre sectoarele economice care este direct legat de obiectivele 

de dezvoltare locală: durabilitate (adaptarea la schimbări climatice, conservarea resurselor), 

competitivitate economică, coeziune socială (interacțiunea comunităților locale cu turiștii). 

Totodată, turismul contribuie în mod decisiv la reducerea disparităților în gradul de dezvoltare 

socio-economică, la creșterea economică a zonelor periferice, aflate în declin economic. 

Turismul nu are o contributie importanta  la economia locală, generând doar 1% din PIB si 

din numărul locurilor de muncă, dacă excludem activitatea de alimentație publică. Veniturile 

reduse generate de activitățile turistice se datoreaza lipsei obiectivelor turistice de mare 

atractivitate pentru turisti. 

Județul Dolj dispune de o serie de elemente de patrimoniu natural și construit, dar și 

imaterial unice în România, dar nu sunt valorificate sufficient (valorificarea malurilor Dunării, si 

a luciului de apă prin organizarea de activități de recreere/agreement) care pot contribui la 

promovarea turismului la nivelul județului.  

Dintre resursele turistice naturale ale județului Dolj cele care au potential de dezvoltare 

sunt: 

Fluviul Dunărea- poate deveni o destinație turistică atractivvă dacă va fi amenajată pentru 

croaziere, pescuit sportive, plajă, sporturi acvatice, eco-turism 
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Lacurile si bălțile din județ (Geormani, Dăbuleni, Bulzești, Ișalnița, Râpa Roșie, Marica, 

Bistreț, etc) precum si râul Jiu ce pot fi attractive pentru pescuit, sporturi nautice, plajă  

Pădurile din județ- attractive pentru fondul cinegetic( căprioare, cerbi, mistreți, iepuri, 

păsări) organizat în peste 50 de fonduri funciare (Radovan, Coșoveni, Braniște) 

Rezervații naturale (acvatice, botanice, forestiere, ornitologice) – pot deveni destinații 

econ-turistice, pentru observarea habitatelor naturale ( Rezervația Ornitologică Desa-

Ciuperceni, Poiana Bujorului – Pădurea Plenița, Balta Lată, Balta Neagră, Pădurea Ciurumela, 

Poiana Mare) 

Parcul Romanescu și Grădina Botanică din Craiova unele dintre cele mai mari si 

spectaculoase spații verzi din România, având o suparață de peste 100 ha, crescând specii rare 

de arbori și flori 

Resurse agricole, viticole si pomicole – pot sta la baza dezvoltării turismului gastronomic 

si oneologic. Bucătăria tradiționala are un rol important pentru turismul gastronomic, podgoriile 

din județ si Crama Segarcea- care produce vinuri recunoscute la nivel international. 

Izvoarele minerale de la Urzicuța și Gighera 

În privința patrimoniului construit, la nivelul județului Dolj putem identifica următoarele 

obiective turistice: 

Muzee în Craiova și Calafat aflate în clădiri monument istoric, acestea având în colecție 

exponate unice din domeniul artelor plastice, istoriei și arheologiei si etnografiei, acestea putând 

fi incluse în circuite turistice la nivel regional sau național. La acestea se pot adăuga casele 

memoriale ce funcționează la nivelul județului (casa actorului Amza Pellea de la Băilești) 

Lăcașurile de cult din județ, multe dintre ele fiind monumente istorice, având potențial 

turistic ridicat- Catedrala Mitropolitana Sf Dumitru Craiova, mănăstirile Cârcea, Jitianu, Maglavit, 

Popânzălești, Tuturor Sfinților Craiova, bisericile Adormirea Maicii Domnului, Segarcea, 

Mântuleasa, Sfântul ilie, Sfânta Treime etc. 

Palatele și clădirile medievale Vorvoreanu și Justiției, Casa Băniei, Glogoveanu și 

Vălimărescu din Craiova, împreună cu centrul istoric al orașului, recent reabilitat, culele din 

Almăj, Cernătești si Brabova 

Monumentele arheologice: Castrul Răcari, Desa, cenățile dacice Pelendava si Izvor, 

siturile arheologice de la Bâzdana, Cărcea, Cioroiu Nou și Coțofenii din Dos 

 

Conform Studiului privind Dezvoltarea Turismului la Nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

(2014), au fost identificate mai multe forme de turism, dupa cum urmeaza:  

Turismul de croazieră și de agrement. O importantă zonă cu potențial turistic pentru județul 

Dolj este lunca Dunării. Pe malul acesteia ar trebui amenajate porturi turistice și pontoane cu 

acostamente pentru vaporașe şi alei de promenadă. O altă direcție de dezvoltare a turismului 
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dunărean ar fi organizarea şi introducerea în circuitul turistic a programului de croaziere pe 

Dunăre. Acestea ar include acostări în porturile doljene, Calafat, Bechet, Cetate şi Rast, precum 

şi cele bulgărești, de la Vidin şi Oreahovo, pentru vizitarea unor obiective turistice, cum ar fi 

castelul Baba Vida, orașul Vidin, peștera Măgura şi stâncile de la Belogradchik. Croazierele ar 

putea fi completate de circuitul dunărean internațional. Evaluările strategice și analizele privind 

potențialul turistic al României identifică Fluviul Dunărea ca un element esențial, dar 

subdezvoltat, al portofoliului național de turism.  

Turismul de afaceri. Județul Dolj oferă numeroase oportunități de afaceri pentru investitorii 

străini precum: investiția efectuată pentru construcția Parcului Industrial Craiova, realizat pe 

platforma Avioane Craiova, pe un teren extravilan totalizând 10,4 ha. Această investiție majoră 

are ca prim impact atragerea investitorilor străini și autohtoni, formarea de capital la nivelul 

sectorului privat precum și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. 

Turismul de tranzit este favorizat de perspectiva construirii Coridorului de transport pan-

european IV și de podul Calafat-Vidin care vor intensifica tranzitul de mărfuri și persoane în 

regiune. Un oraș important la nivelul județului este Bechet, situat în sudul teritoriului, 

reprezentând cel de-al doilea port la Dunăre al județului, alături de Calafat. Din orașul port 

Bechet se poate ajunge relativ repede la Sofia, capitala Bulgariei, și de aici în Grecia, acesta 

fiind unul dintre traseele preferate de majoritatea transportatorilor, precum şi de agențiile de 

turism pentru a tranzita Bulgaria și a se îndrepta către Grecia şi Turcia.  

Turismul balnear. Potențialul balneoclimateric al județului este foarte important, însă pentru 

exploatarea lui sunt necesare investiții mari. La Ghighera și Urzicuța există izvoare minerale cu 

potențial curativ atestat prin studii hidrogeologice complexe.  

Turismul istoric nu este suficient promovat la nivelul județului Dolj, considerând potențialul 

existent al acestuia, asigurat de obiective precum: Centrul istoric al Craiovei, Casa Băniei 

(construită în anul 1699 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu), Casa Glogoveanu 

(atestată istoric în anul 1783), Casa Jianu (construită la sfârșitul sec. XVIII), Fântâna Popova, 

Cula Poenaru (cu încăperi decorate cu fresce inspirate din fabulele lui Esop), Ruinele castrului 

roman de la Răcari (din sec. I-III d. Hr.), Vestigiile arheologice din Neolitic și Epoca bronzului 

descoperite la Coțofenii de Jos şi multe altele. 

Turismul ecumenic. Practicarea turismului ecumenic la nivelul județului Dolj este asigurată 

de existența numeroaselor lăcașe de cult precum: Mănăstirea Maglavit, Mănăstirea Bucovăţ, 

Biserica domnească ”Sfântul Dumitru”, Mănăstirea Sadova, Mănăstirea Jitianu, Biserica Sfinții 

Împărați Constantin și Elena, Biserica Sfânta Treime, și multe alte biserici în peste 50 de localități 

de pe întreg teritoriul județului. 

Turismul rural. Deși turismul rural în județul Dolj este la începutul său, există în regiune 

case și pensiuni care s-au adaptat cerințelor specifice acestui tip de turism. Ținând cont de 

nivelul în general scăzut al infrastructurii de bază din mediul rural, acest tip de turism întâmpină 

unele dificultăți în ceea ce privește competitivitatea la nivel internațional. Turismul rural și cel 

peisagistic reprezintă posibilități reale de dezvoltare turistică a județului Dolj ținând cont de 
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existența sărbătorilor folclorice vechi de zeci de ani, obiceiurilor locale precum țesutul covoarelor 

și olăritul, mâncarea tradițională și evenimentelor organizate în inima satului. 

Ecoturismul reprezintă una din formele turistice cu cea mai mare tendință de creștere în 

ultimii ani, cu precădere în ariile protejate. Prin promovarea acestei forme de turism, multe țări 

ale lumii ce consideră că ariile protejate sunt o parte esențială a ofertei turistice au făcut ca 

turismul în natură și ecoturismul să reprezinte elemente importante ale acestei industrii. Pe 

teritoriul județului Dolj se regăsesc o multitudine de obiective turistice naturale precum: 

Rezervația ornitologică Ciupercenii Noi, Rezervația paleontologică Bucovăț, Rezervația de 

bujori sălbatici Plenița, Parcul natural Zăval, Parcul Romanescu Craiova, Grădina Botanică 

Craiova, Parcul Sfântul Dumitru Craiova, Grădina Unirii Craiova, Parcul Teatrului Național 

Craiova, etc. 

Turismul de vânătoare și pescuit sportiv poate fi practicat în pădurile de salcâm de la 

Ciuperceni, Maglavit, Poiana Mare, Bistreț, Apele Vii, Mârșani, Sadova sau în cele de stejar de 

la Verbița, Seaca de Pădure, Balota de Sus, Murgași, Bucovăț, Braniște etc. Fondul de 

vânătoare este populat cu fazani, cerbi lopătari, cerbi carpatini, mistreți, dropii, egrete mici, rațe 

și gâște sălbatice. Pescuitul sportiv se practică pe Dunăre și mai ales în lacurile naturale 

Călugăreni, Bratovoești, Fântâna Banului, Maglavit, Bistreț, Ghidici, Golenți sau în lacurile de 

acumulare Dobrești, Caraula, Vârtop, Orodel, Fântânele și Sălcuța. 

 

3.5. Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării PATJ Dolj 

Analiza evoluţiei mediului în cazul neimplementării prevederilor planului reprezintă 

echivalentul situaţiei actuale şi a evoluţiei acesteia în absenţa oricăror măsuri şi acţiuni. 

Aceasta este o cerinţă a Hotărârii de Guvern 1076/2004 – pentru stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (care transpune cerinţele Directivei 

2001/42/EC). 

Analiza Alternativei 0 (neimplementarea planului) a plecat de la situaţia actuală a mediului 

în judeţul Dolj, situaţie prezentată în secţiunea anterioară a prezentului raport, şi de la posibila 

evoluţie a acestuia, urmând principalele aspecte de mediu. 

Planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ Dolj) este o documentaţie cu caracter 

director, ce are ca scop transpunerea spaţială a programului de dezvoltare economică şi socială, 

culturală şi instituţională a judeţului, elaborat de catre autorităţile judeţene, pentru teritoriul pe 

care il gestionează. Principalele obiective vizate în cadrul planului de amenajare a teritoriului 

judeţean se referă la: dezvoltarea economică şi socială echilibrată, îmbunătăţirea calităţii vieţii 

colectivităţilor umane, gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului, 

utilizarea raţională a teritoriului. 

Implementarea altor planuri şi programe la nivelul judeţului Dolj nu este în mod expres 

condiţionată de PATJ, astfel încât neimplementarea PATJ nu implică nerespectarea prevederilor 
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incluse în acestea, însă adoptarea şi implementarea planului va ajuta la coordonarea şi 

sincronizarea dezvoltării armonioase a judeţului. 

De exemplu, la nivelul judeţului există aprobate: Planul Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor, Planul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, Strategia de 

Dezvoltare Teritoriala Integrata a microregiunii “Oltenia Danubius”, Strategia de Dezvoltare 

Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020, Master plan privind alimentarea 

cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Dolj, etc. 

Aceste planuri si programe au fost adoptate, devenind linii directoare de dezvoltare la nivel 

judeţean.  

Prevederile noului P.A.T.J. vor deveni obligatorii pentru documentaţiile de 

amenajarea teritoriului şi urbanism care vor detalia directiile de actiune prevazute in 

Programul de masuri. 

 

În cazul neimplementării PATJ, efectele posibile ar fi: 

Tabel 3.15.  

Alternativa 0 (Evoluţia probabilă în cazul neimplementării PATJ) 

FACTOR DE MEDIU  Evolutia probabila in cazul neimplementarii PATJ Dolj  

AER În lipsa unor investiții în infrastructura rutieră și pe fondul unei creșteri a parcului 
auto și a activităților industriale se pot înregistra tendințe de creștere a emisiilor 
poluanților caracteristici gazelor de eșapament, a particulelor în suspensie și a 
poluanților generați de activitățile economice (în principal în Municipiul Craiova, 
dar și în celelalte zone urbane ale județului). 
 
Vor ramane la acelasi nivel sau vor creste emisiile de poluanti in atmosfera 
datorate functionarii sistemelor casnice de încalzire care utilizeaza combustibili 
solizi lemne și/sau cărbuni. 
 

APA Gradul de poluarea apelor va creste datorita numărului mic de localităţi cu 
sisteme centralizate de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. 
 
Se va menţine, de asemenea, tendiţa de creştere a gradului de poluare a apelor 
subterane din cauza activităţilor agricole. 
 
În lipsa corelării proiectelor de alimentare cu apa cu cele de realizare a sistemelor 
de colectare și epurare a apelor uzate exista riscul creșterii concentrațiilor de 
poluanți în apele freatice. 

SOL/ utilizare 
terenuri 

Continuarea existenţei siturilor contaminate rezultate din activităţile industriale 
sau agro-zootehnice. 
Tendinţa extinderii intravilanului şi renunţarea la terenuri agricole va pune în 
continuare o presiune semnificativă asupra calităţii solului. 
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FACTOR DE MEDIU  Evolutia probabila in cazul neimplementarii PATJ Dolj  

Calitatea solului va continua sa se deterioreze ca urmare a salinizarii, alcalinizarii 
sau inmlastinarii, fenomene ce vor continua in lipsa unui sistem adecvat de 
irigatii. 
 
Suprafetele de teren degaradate vor avea o tendinta de mentinere sau crestere 
datorita fenomenelor de eroziune si alunecari de teren. 
 
Gradul de poluare a solului se va accentua in urma presiunii exercitate de 
agricultura si activitatile industriale dar si in lipsa realizarii sistemelor de 
canalizare in localitatile care nu dispun de asa ceva. 

GESTIONAREA 
DESEURILOR 

Chiar și în cazul neimplementarii PATJ situatia actuală referitoare la 
managementul deseurilor este posibil să se îmbunatatească prin aplicarea 
Masterplanul 2008-2038 privind Sistemul de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Dolj si  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN 

JUDEȚUL DOLJ 2019 – 2025. Implementarea PATJ are insa in vedere solutii 
pentru problemele identificate referitoare la gestiunea deseurilor astfel incât  
rezolvarea acestor probleme să fie facută unitar, cu urmarirea unei viziuni de 
ansamblu a întregii zone. 

Utilizarea 
resurselor 
naturale 

Continuarea utilizării de resurse neregenerabile pentru producerea de energie va 
avea impact asupra zonelor forestiere, calitatii aerului si a solului. 
Un alt impact va fi reprezentat de degradarea calităţii apelor de suprafaţă şi 
freatice prin lipsa, insuficienţa sau calitatea scăzută a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare. 
 
Supraexploatarea resurselor naturale cauzata de nivelul de trai scazut al 
populatiei din zonele limitrofe fondului forestier va avea o tendinta crescatoare. 
Resursele neregenerabile vor fi utilizate exclusiv in continuare in vederea 
producerii de energie termica. 

Biodiversitate  Defrisarile ilegale, braconajul, pasunatul intensiv, turismul neorganizat sau 
extinderea necontrolata a activitatilor antropice in zone cu valoare naturala mare 
sau in vecinatatea acestora vor contribui in continuare la degradarea 
ecosistemelor, distrugerea habitatelor si chiar disparitia unor specii de flora si 
fauna. 
Extinderea aşezărilor şi a zonelor de activitate umană tinde să se apropie de 
zonele de protecţie a biodiversităţii, rezultând in restrângerea arealului ocupat de 
anumite specii. 
Extinderea speciilor invazive. 

Riscuri de mediu Neaplicarea PATJ, implicit a prevederilor din legislatia in vigoare va favoriza in 
continuare producerea fenomenelor de inundatii, alunecari de teren, in conditiile 
schimbarii folosintelor terenurilor si a nerealizarii unor lucrari de imbunatatiri 
funciare. 
Neluarea in considerare la planificarea urbana a riscurilor antropice datorate 
activităţilor umane; urbanizare excesivă sau necontrolată, existenta operatorilor 
economici cu risc SEVESO care necesita in organizarea spatiilor urbane 
mentinerea/ impunerea de restrictii legate de zonele de protectie si siguranta va 
conduce in timp la probleme legate de poluarea mediului si afectarea sanatatii si 
sigurantei populatiei. 

PATRIMONIUL 
CULTURAL 

Neaplicarea masurilor in vederea restaurarii si conservarii obiectivelor de 
patrimoniu din PATJ va conduce pe termen scurt la deteriorarea monumentelor 
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FACTOR DE MEDIU  Evolutia probabila in cazul neimplementarii PATJ Dolj  

culturale si de arhitectura. Acest aspect va avea impact negative si asupra 
potenţialului turistic pe care îl au acestea. 
 

Populatia și 
SĂNĂTATEA 
UMANĂ 

Lipsa masurilor implementate din PATJ pentru reducerea poluarii mediului vor 
conduce la mentinerea sau cresterea riscurilor asupra sanatatii umane si la 
mentinerea unui nivel scazut al dotarilor utilitare. Managementul deficitar al 
resurselor de apa va continua sa provoace scăderea calităţii vieţii 
 
Poluarea fonica ar putea inregistra o crestere in lipsa implementarii unor masuri 
adecvate privind infrastructura de transport si izolarea fonica a incintelor in care 
sunt prezente surse de zgomot. 
 

Spatii verzi, 
PEISAJ 

Neimplementarea PATJ se va reflecta si in lipsa de spatii verzi, de agrement 
organizate, cu efect asupra calitatii aerului si vietii si o amplasare uniforma in 
teritoriu, care sa indeplineasca cerintele legate de norma minima de spatiu verde 
pe cap/locuitor, neutilizarea valentelor peisagistice ale judetului, inrautatirea 
aspectului urban si rural. 
 

Schimbari 
climatice 

Menținerea la nivelul actual al emisiilor GES, în contextul utilizarii in continuare a 
surselor de energie cu emisii de GES ridicate (carbune, hidrocarburi, etc). 
Neindeplinirea tintelor legate de reducerea emisiilor de GES.  
Incalzirea in continuare a locuintelor, majoritar, cu lemn de foc si imposibilitatea 
racordarii/ extinderii retelei de gaz metan pentru populatie.  
Reducerea suprafeţelor împădurite vor conduce la menţinerea emisiilor de gaze 
cu efect de sera la nivelul actual sau chiar la o creştere a acestora. 

EFICIENTA 
ENERGETICA 

Scaderea/mentinerea unei eficiente energetice scazute a retelei electrice de 
distributie (30% pierderi pe retea).. 
Neutilizarea la potentialul optim al surselor de energie regenerabila 

Turism durabil Neimplementarea unei strategii coerente de dezvoltare a turismului va duce la 
utilizarea excesivă a unor zone, cu acces facil sau deja intrate în circuit turistic, 
lucru care va determina o presiune crescută asupra componentelor mediului 
înconjurător din zonele respective (resurse de apă, vecinătatea pădurilor, 
extinderea zonelor construite etc.) 

Transport durabil Neutilizarea mijloacelor de transport alternativ din lipsă de spaţii amenajate şi 
politici locale de transport 

CONSTIENTIZARE 
POPULATIE 

Existența unui grad redus de implicare a societății civile în luare deciziilor privind 
opțiunile de dezvoltare ale judetului Dolj. 
Populaţia nu va fi informată cu privire la posibilitatea participării acesteia în 
diverse procese decizionale în care îşi poate exprima punctul de vedere cu privire 
la problemele socio-economice şi de mediu care o privesc în mod direct. 
 

Concluzionând, putem spune că există potenţial de îmbunătăţire a calităţii mediului datorită 

implementării de prevederi incluse în alte planuri de dezvoltare sau sectoriale, însă rămân 

suficiente probleme care necesită identificarea de soluţii pentru reducerea poluării sau a efectelor 

negative asupra mediului înconjurător. 
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4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA 

SEMNIFICATIV SI PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE 

PENTRU PATJ Dolj 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dolj are o abordare judeţeană de ansamblu în 

ceea ce priveşte structura şi utilizarea întregului teritoriu al judeţului, definind principalele opţiuni 

pentru o mai bună organizare a acestuia, prin armonizarea activităţilor cu posibil impact asupra 

utilizării potenţialului natural, economic şi social, în raport cu opţiunea dezvoltării spaţiale durabile 

urmărite.  

Trebuie menţionat că toate investiţiile ulterioare care se vor face pentru aplicarea şi 

implementarea măsurilor propuse prin plan şi care presupun activităţi cu impact potenţial asupra 

mediului vor trebui supuse procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (EIM), acolo 

unde va fi cazul. 

Analizând starea actuală a mediului in judeţul Dolj şi propunerile de dezvoltare stabilite prin 

PATJ, s-au identificat câteva posibile probleme de mediu care ar putea apare în cazul 

implementării măsurilor prevazute, şi anume: 

 Lucrari de reabilitare și modernizare drumuri care pot interfera cu situri Natura 2000 

Zonele rurale din judetul Dolj sunt afectate de carenţe semnificative la nivelul infrastructurii, 

cu consecinţe majore asupra nivelului de dezvoltare economică și a calităţii vieţii. Nevoile 

stringente de intervenţie în acest sens sunt legate de infrastructura rutieră, accesul la utilităţi și 

la serviciile medicale și educaţionale. Prin urmare, intervențiile de reabilitare a infrastructurii 

rutiere sunt nevoi stringente.  

Principalul impact indus de proiectele de reabilitare de drumuri îl constituie activitățile care 

duc la schimarea folosinței terenului, inclusiv defrișare, în cazul lărgirii drumurilor de exemplu.  

În etapa de construcție, impactul identificat constă în pierderea unor suprafețe acoperite cu 

vegetație în detrimentul suprafețelor care vor fi ocupate de organizările de șantier și de amprenta 

la sol a drumurilor. 

PATJ Dolj prevede cateva construcții de infrastructură pe rute noi (vezi cap. de masuri 1.5-  

Infrastructura de transport, pct. Dezvoltarea infrastructurii de drumuri rapide (autostrăzi, drumuri 

expres) pe rețeaua rutieră TEN –T) : 

-A12 (Autostrada Oltenia): Pitești- Craiova 

-DX2 (Drum Expres Danubius Expres)- Tronson București- Alexandria- Roșiori- Caracal- 
Craiova 

 DX2 (Drum Expres Danubius Expres)- Tronson Craiova- Filiași- Strehaia-  Drobeta 

Turnu Severin- Orșova- Baile Herculane - Caransebeș - Lugoj 
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Dintre acestea, drumul DX2 (Drum Expres Danubius Expres)- Tronson Craiova- Filiași- 

Strehaia-  Drobeta Turnu Severin- Orșova- Baile Herculane - Caransebeș - Lugoj este susceptil 

ca va intersecta suprafete din siturile Natura2000 (ROSCI0045 Coridorul Jiului).  

 

Fig. 2- traseu indicativ DX2, tronson Craiova- Filiasi (sageata portocalie) 

 

iar tronsonul DX 2 București- Alexandria- Roșiori- Caracal- Craiova este posibil sa fie in 

vecinatatea siturilor ROSCI0045 Coridorul Jiului si ROSPA0023 Confluența Jiu – Dunăre. 
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Fig.3 - traseu indicativ DX2, București- Alexandria- Roșiori- Caracal- Craiova (sageata portocalie) 

 

De asemenea, se mai propune o legatura rutieră nouă, de interes judetean care să lege 

orasul Filiasi de Cetate și care ar fi posibil sa interescteze situl ROSCI0202 Silvostepa Olteniei si 

RONPA0416 Râurile Desnatui și Terpezita amonte de Fântânele. 
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Fig.4- traseu indicativ legatura rutiera noua (linie punctată albastră) 

 

Traseele drumurilor propuse în această fază au numai caracter indicativ, neexistând un 

proiect de realizare a acestor investitii, astfel incât nu se poate evalua la aceasta faza dacă si ce 

impact va exista asupra ariilor protejate. 
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  Valorificarea resurselor de energie regenerabilă 

PATJ propune Dezvoltarea sistemelor de utilizare a energiei solare pentru producerea 

energiei electrice (sisteme fotovoltaice), sistem cu impact minim asupra biodiversitatii. 

Valorificarea resurselor regenerabile de energie a apărut în concordanţa cu doua obiective 

majore la nivel european și naţional: 

nevoia urgenta de investiţii în domeniul energetic pentru a inlocui infrastructura invechita 

și necompetitiva, a diminua dependenţa energetica de import, a inlocui combustibilii tradiţionali a 

caror epuizare va fi iminenta în condiţiile continuarii ritmului  actual de consum și nu în ultimul 

rand, pentru combaterea schimbarilor climatice ce devin o problema tot mai acuta a societaţii 

actuale; 

diversificarea spectrului economic în special în regiuni rurale, fapt care va diminua pericolul 

pierderii de rezidenţi și de locuri de munca în viitorul apropiat, ce induce în prezent, cel putin la 

nivelul zonelor rurale din Romania, efecte negative ce afecteaza grav echilibrului sistemelor 

teritorial-umane. 

Este posibil ca unele din proiectele propuse sa se suprapuna cu suprafete din interioriul 

siturilor Natura2000. 

Din punct de vedere al florei și vegetaţiei impactul va fi direct pe perioada de desfășurare a 

lucrărilor de şantier, fiind direct afectata vegetaţia ierboasa ripariana de catre lucrarile de 

construcţie şi de amplasare a conductelor, pe toata lungimea lor.  

Este posibil ca unele mamifere mici, soareci și chiţcani sa fie afectate de şantier și lucrarile 

associate. 

 

 Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru valorificarea potențialului pentru 

turism.  

În ceea ce priveste relevanta proiectelor din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile, 

trebuie mentionat ca, în definitivarea acestora, trebuie avute în vedere în vedere dezideratele 

durabilitatii și anume: un turism durabil prin utilizarea optima a resurselor (inclusiv a diversitatii 

biologice), grad de artificializare și antropizare redus la minumum posibil, minimizarea 

impacturilor negative (economice, socio-culturale și ecologice), maximizarea beneficiilor asupra 

comunitatilor locale (cresterea nivelului de trai prin crearea de locuri de munca, facilitarea 

accesului la servicii de calitate etc.).  

Dezvoltarea sectorului turistic poate avea implicatii potentiale negative asupra mediului în 

special asupra habitatelor, solului (prin depozitarea necontrolata de deseuri, în special), asupra 

resurselor de apa și energie, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa și de evacuare a 

celor uzate mai ales în perioadele cu cerere maxima (în sezon).  
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Impactul turismului depinde de tipul de turism practicat, de comportamentul turistilor și de 

calitatea serviciilor oferite. În complexele turistice propuse, se va promova un turism durabil, 

bazat pe respectul fata de mediu, astfel incat se considera ca se va aduce o contributie 

importanta nu numai la prosperitatea industriei turistice, dar și a zonelor inconjuratoare. 

 

 Executarea de lucrări de realizare și reabilitare a infrastructurii de protecție împotriva 

inundațiilor 

Îndiguirile și pragurile de fund care se realizează cu scopul regularizării curgerii și prevenirii 

inundațiilor pot avea efecte negative asupra habitatelor și speciilor pe perioada construcției, 

respectiv asupra speciilor de pești, în perioada de funcționare. Lucrările de amenajare sau 

întreţinere în cadrul albiei minore efectuate în perioadele de reproducere, contribuie la declinul 

speciilor de peşti, respectiv la deprecierea habitatelor acvatice specifice de iernare, reproducere 

şi hrănire. Deși sunt lucrări de interes public, în ariile protejate, acestea trebuie organizate astfel 

încât să nu conducă la efecte negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor protejate. 

Prin PATJ sunt prevazute măsuri structurale în ariile protejate: 

 regularizări, îndiguiri, supraînălțări de diguri în: 

 RONPA 0416 –Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele; 

 ROSCI0045– Coridorul Jiului; 

-îndiguiri pe lungime de 7,34 km, cu suprafață lucrărilor de 17 ha, suprafață lucrări în sit de 

7,14 ha, pondere 0,01%; 

-regularizări pe lungime de 63,42 km, cu suprafața lucrărilor de 382,13 ha, suprafața 

lucrărilor în sit de 369,24 ha, pondere 0,52 %; 

-apărare de mal: pe lungime de 2,59 km, cu suprafață lucrare 1,04 ha, suprafața lucrărilor 

în sit de 1,04 ha, pondere 0,0014%; 

-supraînălțare de diguri pe lungime de 11,37 km, cu suprafața lucrărilor de 2,27 ha, 

suprafața lucrărilor în sitde 1,27 ha, pondere 0,002%.  

 

 ROSPA 0023- Confluența Jiu-Dunăre; 

-îndiguiri pe lungime de 1,84 km, cu suprafață lucrărilor de 5,52 ha, suprafață lucrări în sit 

de 2,47 ha, pondere 0,013%; 

-regularizări pe lungime de 17,92 km, cu suprafața lucrărilor de 143,3 ha, suprafața lucrărilor 

în sit de 45,05 ha, pondere 0,23%; 

-supraînălțare de diguri pe lungime de 2,55 km, cu suprafața lucrărilor de 0,51 ha, suprafața 

lucrărilor în sit de 0,32 ha, pondere 0,0016%. 

 

 RORMS 0018 – Confluența Jiu-Dunăre; 
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 ROSPA 0010 – Bistreț; 

 ROSCI 0299– Dunărea la Gârla Mare- Maglavit- Regularizări pe lungime de 4,61 km, 

cu suprafața lucrărilor de 2,76 ha, suprafața în sit 0,65 ha, pondere 0,0068% 

 

 lucrari de desecari si combatere a eroziunii solului in ariile naturale:  

-ROSPA0010 Bistret pe o suprafata totala de 1915,6 ha 

- ROSPA0013 Calafat- Ciuperceni- Dunare pe o suprafata totala de 29206 ha, din care 

1162,6 ha sunt in arealul natural protejat ROSPA0013 

- ROSCI0039 – Ciuperceni – Desa- pe o suprafata totala de circa 39764,7 ha, din care 

1206,44 ha sunt in arealul natural protejat  

-ROSCI0045- In zona Coridorului Jiului sunt propuse lucrari de combatere a eroziunii solului 

pe o suprafata totala de 71451,8 ha, din care mai multe tronsoane/suprafete (cca 28115 ha) intra 

in arealul natural protejat.  

- ROSCI 0202 - Silvostepa Olteniei - pe o suprafata totala de 9296,65 ha, din care 106,42 

ha sunt in arealul natural protejat  

-ROSCI0299 Dunarea la Gârla Mare – Maglavit - pe o suprafata totala de 9421,82 ha, din 

care 109,49 ha sunt in arealul natural protejat 

Lucrarile constau in reabilitarea amenajarilor de suprafata si de adancime existente 

 

 crearea de noi zone umede pe râul Jiu, între Bratovoiești și Dobrești (ROSCI0045 si 

ROSPA0023). 

 

Deoarece Planul analizat nu cuprinde detalii de execuţie, identificarea şi prognoza 

impactului planului asupra speciilor si habitatelor protejate este imposibilă in momentul de fată.  

Identificarea exacta a impactului se va face in momentul in care se vor aplica proiectele 

propuse in plan, iar atunci se va identifica natura impactului, precum si masurile de diminuare ale 

acestuia, astfel incat starea de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar sa nu fie 

afectata.  

 

 Pentru masurile prevazute de combatere a eroziunii solului si acumulari.  

Lucrarile constau în reabilitarea amenajarilor de suprafată și de adâncime existente, precum 

și irigatii și desecari.  

Sursele de poluare apar numai în perioada de constructie; în cea de exploatare biotopul se 

readaptează la starea existentă.  
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Sursele de poluare a aerului si zgomotului sunt generate de catre utilajele in miscare care 

transporta materiale sau lucreaza la locul de punere in opera. Acestea pot afecta populatiile de 

pasari din zona, dar si alte animale. Datele preliminare nu pot confirma prezenţa pasarilor 

protejate în perimetrele vizate. 

Sursele de poluare ale solului sunt amplasate in general pe suprafetele de teren alocate 

organizarii de santier si pot proveni din gestiunea incorecta a deseurilor.  

Nu se preconizeaza sa existe surse de poluare ale apei deoarece utilajele nu vor lucra in 

albia râulurilor.  

Prin realizarea lucrarilor de CES se preia debitul in exces si se diminueaza pericolul 

inundatiilor – impact pozitiv, de lunga durata.  

Lucrarile de CES ofera o stabilitate a suprafetelor de teren si, prin aceasta, stabilizeaza 

vegetatia - locul de cuibarit a pasarilor – impact pozitiv de lunga durata.  

 

 Proiecte de echipare tehnico- edilitară 

Retelele tehnico- edilitare se vor amplasa, predominant, în intravilanul localitatilor, fiind în 

general, limitrofe drumurilor. Este posibil ca unele tronsoane sau surse de apa să fie amplasate 

în situri sau vecinatate. 

Impactul este local, cu durata limitată, numai în zona frontului de lucru. Prin implementarea 

proiectelor nu se va schimba functiunea zonelor învecinate sau activitatile ce se desfasoară în 

vecinatatea amplasamentului.  

În perioada de operare, echipamentele mecanice și electrice ar putea genera zgomot dar 

nivelul acestora va fi redus doar pe amplasamentul statiilor de pompare, de tratare apă potabilă 

sau de epurare apă uzată, deci va fi un impact direct, nesemnificativ, pe toată perioada de 

operare. Se poate adauga și impactul permanent produs asupra solului prin amplasarea 

obiectivelor permanente (noile gospodarii de apa, noile statii de epurare), astfel creste gradul de 

ocupare al terenului dar, având in vedere efectele finale ale acestor investitii, asigurarea 

alimentarii cu apa potabila si epurarea corespunzatoare a apelor uzate, impactul va fi semnificativ 

pozitiv, prin imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei beneficiare, imbunatatirea calitatii 

apelor de suprafata prin deversarea unor ape corespunzator epurate, care se incadreaza in 

normele impuse de legislatia in vigoare. 

 

Mentionam ca pentru majoritatea proiectelor propuse nu sunt încă stabilite traseele sau 

localizarea acestora, enumerarea acestor probleme având, în principall, un rol de atentionare 

asupra posibilelor probleme care ar putea apare. 
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În stadiul reglementării şi în etapa de proiectare vor trebui respectate anumite condiţii atât 

pentru etapa de construcţie cât şi pentru cea de operare care se vor stabili prin proiectele si 

documentatiile de mediu realizate.  

 

5. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ CARE ESTE RELEVANTĂ 

PENTRU PATJ Dolj, INCLUSIV, ÎN PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE 

ZONĂ CARE PREZINTĂ O IMPORTANȚĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU 

Planul de Amenajare a Teritorului Judetean Dolj trebuie sa asigure, ca cerinta minimala, 

faptul ca in urma implementarii nu se va continua procesul de degradare a conditiilor de mediu 

predominante in judet, astfel ca identificarea principalelor componente de mediu ce prezinta 

probleme actuale la nivelul judetului sta atat la baza elaborarii PATJ, cat si a stabilirii modului in 

care componentele respective ar putea fi afectate de aplicarea acestuia. 

Aspectele caracteristice aferente componentelor de mediu si problemele de mediu relevante 

pentru Planul de Amenajare a Teritorului Judetean Gorj au fost identificate pe baza analizei starii 

actuale a mediului. Rezultatul procesului de identificare este prezentat in cele ce urmeaza. 

Tabel 5.1.  

Aspecte caracteristice si probleme de mediu relevante 

Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

Aer - poluarea aerului, in principal, cu pulberi în suspensie, fracțiunea PM10, 
principalele surse fiind traficul rutier, activitatea de construcții, sistemul 
centralizat și individual de încălzire a populației, activitatea industrială, 
depozitarea deseurilor. 
-Încadrarea județului în regimul de gestionare II a calitatii aerului conform OM. 
1206/2015. 
-Deficitul de suprafata impadurita raportata la suprafata judetului 

Schimbari  

climatice 

-Vechimea si stare avansata de uzura fizica si morala a instalatiilor si 
echipamentelor industriale, in special sectorul distributiei de energie (30% 
pierderi in retea) 
-Nivel ridicat al emisiilor GES, în contextul utilizarii de surse de energie cu 
emisii de GES ridicate (carbune, hidrocarburi, etc) si a încalzirii locuintelor, 
majoritar, cu lemn de foc cu imposibilitatea racordarii la retelele de gaz metan 
pentru populatie, cu emisii mult mai scazute decat combustibilii traditionali 
utilizati pentru incalzire.  
-Judetul Dolj are un mare deficit de resurse forestiere in special in zonele de 
câmpie și de deal, unde practicarea agriculturii extensive a condus la defrișarea 
aproape completă a suprafețelor împădurite. Suprafeţele împădurite reduse vor 
conduce la o creştere a emisiilor de gaze cu efect de sera si la cresterea 
riscului de desertificare. 

Apa -76,6% din corpurile de apă de pe cursul de apă Jiu (Jiul de Vest) sunt 
incadrate in stare “proasta”. Stare chimică “proastă” și în cazul corpului de apă 
Acumularea Ișalnița. 

http://calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Legislation/national/ORDIN-1206_2015.pdf_2063068895.pdf
http://calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Legislation/national/ORDIN-1206_2015.pdf_2063068895.pdf
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Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

-Grad ridicat de troficitate a lacurilor 
-Existenta unor zone critice sub aspectul poluarii apelor subterane cu nitrati 
proveniti din surse agricole (Mălăești și Ișalnița) 

Alimentare cu 

apa, evacuare 

-Reţelele vechi de alimentare cu apă cu pierderi mari la alimentarea cu apă 
-Materialele din care sunt realizate rețelele de alimentare cu apă și canalizare 
ape uzate (fontă, azbociment, oțel, beton) nu corespund prevederilor normelor 
în vigoare 
- Pondere mare a localităţilor fără infrastructuri de alimentare cu apă (45%) şi 

canalizare a apelor uzate (73%) 
- Lipsa zonelor de protectie sanitara pentru sursele de apa 
- Problemele legate de calitatea apei la surse 
- Nu toata populatia din mediul urban beneficiaza de sistem de alimentare cu 

apa  

-Retelele de canalizare a apelor uzate prezinta un grad avansat de uzura 
datorita vechimii conductelor. Etansarile conductelor nu sunt bine realizate, 
ceea ce permite poluarea panzei freatice. 
- Numai 11 UAT din mediul rural dispun de sisteme de canalizare 
-Statiile de epurare a apelor uzate existente au tehnologii depasite, sunt in 
stare de uzura avansata si nu functioneaza in parametrii normali, neasigurând 
conditiile de calitate a apelor uzate inainte de evacuarea acestora in emisar 
-Inexistenţa staţiei de epurare a apelor uzate pentru orasul Dabuleni; 
- Statii de epurare a apei uzate in mediul rural exista numai in 2 comune 
(Caraula și Ișalnița) 
 

Sol/Utilizarea 
terenurilor 

Zone critice din punct de vedere al deteriorarii solului respectiv areale largi cu 
restrictii de ordin climatic: 

-Suprafaţa terenurilor supuse  eroziunii  în judeţul Dolj este de 20707 ha,cca 
3,5% din totalul agricol. 

- Suprafaţa terenurilor afectată de deşertizare este de 14650 ha, cca 3,5% 
din totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor afectată de alunecari este de 1324 ha, cca 0,2% din 
totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor afectată de exces de umiditate este de 14400 ha, cca 
2,5% din totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor cu soluri acide este de  233381 ha, cca 39,5% din 
totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor  fara vegetatie sau vegetatie degradata este de 5200 
ha, cca 0,9% din totalul agricol 

-Sistem de irigatii limitat si invechit, inexistenta instalatiilor moderne de irigare si 
pierderi mari de apa pe reteaua de aductiune. Suprafaţa irigată a exploataţiilor 
agricole este de numai 38,2% din suprafaţa amenajată pentru irigaţii.  
- Existenta a 5 situri potential contaminate (tabel 3.3). 

-78 de localitati din judetul Dolj identificate ca zone vulnerabile la poluarea cu 
nitrati. 

Biodiversitate -Degradarea biodiversitatii prin exploatarea unor specii prin pescuit si practici 
agricole inadecvate 
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Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

-Activitati reduse de impadurire, intretinere si regenerare a padurilor 
-Existenta unei suprafete forestiere redusa care prezinta riscuri (saraturare, 
umiditate, degradare, etc.) 
-Zone critice forestiere datorate taierilor ilegale, pasunatului abuziv in regim de 
salbaticie 
- Extinderea speciilor invasive 

- Existenta a 4 zone vulnerabile: Jiu Superior, Desnăţui – Jieţ, Lunca Dunarii 

4, Jiu Inferior la fenomenul de eutrofizare al apelor 

-Dezvoltarea insuficienta a managementului zonelor naturale declarate 
protejate 
-Extinderea aşezărilor şi a zonelor de activitate umană care tinde să se apropie 
de zonele de protecţie a biodiversităţii, rezultând in restrângerea arealului 
ocupat de anumite specii. 
-Grad de informare şi conştientizare redus la nivelul comunităţilor locale 

Patrimoniul 
cultural 

-Insuficienta protejare a siturilor istorice 
-Degradarea fizica a unora dintre monumentele de arhitectura: imobile 
importante din municipiul Craiova- clădirile Primăriei, Colegiul Național Carol I, 
Mausoleul Filișanu în Filiași, Conacul din comuna Coțofenii din Față 
-Se afla de asemenea în pericol, pe întreg teritoriul județului Dolj, patrimoniul 

arhitectural vernacular- cauza fiind dezvoltarea social economică neavând la 

bază conceptul de dezvoltare durabilă, lipsa strategiilor de dezvoltare rurala  

care să favorizeze păstrarea unor valori tradiționale construite prin conservare, 

restaurare și punere în valoare și o refuncționalizare adecvată, pentru păstrarea 

calității peisajului tradițional rural 

-Prezenţa patrimoniul construit judeţean, în aproape toate unităţile 

administrativ- teritoriale, face ca monitorizarea şi intervenţia asupra acestuia să 

fie dificilă, cel puţin cu mijloacele existente la nivel local 

-Slaba implicare a comunităţilor în salvarea şi conservarea monumentelor 

istorice. 

Riscuri de 
mediu 

 - existenta de zone cu risc semnificativ la inundații 
-Suprafete cu dimensiuni reduse, cu probabilitate mare de producere a 
alunecarilor de teren; 
-Teritoriul judetului Dolj apartine unei zone cu probleme deosebite din punct de 
vedere al expunerii constructiilor la riscul seismic. Cele mai expuse sunt 
așezările de pe malul drept al Jiului, unde există numeroase alunecări de teren 
active sau stabilizate, care pot fi reactivate de mișcarea seismică. 
 

Riscuri antropice 

- datorate functionarii instalatiior SEVESO 

- Riscul de accident nuclear- teritoriul județului Dolj poate fi afectat de un 
accident nuclear produs la Centrala Nuclear-Electrică de la Kozlodui, 
amplasată pe teritoriul Bulgariei, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 
aproximativ 3 km sud-vest față de confluența râului Jiu cu fluviul 
Dunărea și la aproximativ 13 km vest-sud-vest față de orașul Bechet din 
județul Dolj 
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Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

- Risc de poluare a apelor 
 

Managementul 
deseurilor 

-Cantitati crescute de deseuri colectate neselectiv si depozitate in depozitele de 
deseuri. Peste 98% din deseurile generate, ingloband materii utile ca sticla, 
metal, hartie, plastic etc sunt depozitate, nefiind colectate selectiv. 
-Depozitarea deseurilor periculoase provenite din activitati casnice in depozitele 
de deseuri menajere 
-Depozitarea intamplatoare pe sol a deseurilor din mediul rural, evacuarea 
acestora in cursurile de apa, arderea necontrolata a deseurilor din mediul urban 
- Nu toate localitatile judetului sunt acoperite de sistemul de colectare 

centralizata al deseurilor. În anul 2018, gradul de acoperire cu servicii de 

colectare și transport a fost de 48% din care 83% în mediul urban și 9% în 

mediul rural. 

- Deseurile biodegradabile nu sunt colectate separat 

- Existenta de depozite de deseuri industriale  

- Nu sunt atinse obiectivele de colectare pentru deseuri. 

- nu există instalații (planificate sau existente) pentru pre-tratarea deșeurilor 

colectate în amestec înaintea depozitării. 

- existenta la nivelul judetului Dolj, numai a unui depozit conform la Mofleni care 

deservește întreg județul 

- Nu există spații pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri 

Sanatatea 
umana 

- Poluarea aerului in principal cu pulberi 
- Problemele legate de calitatea apei la surse. 
- Utilizarea in continuare de surse de apa neautorizate sau apa din fantani 

contaminate cu nitrati 

- unele sistemele rurale de alimentare cu apa, aflate in exploatare, nu 
beneficiaza de instalatii de tratare sau clorare, chiar daca calitatea apei 
prelevate de la sursa nu indeplineste intotdeauna conditiile de calitate, conform 
normativelor in vigoare 
-Statiile de epurare in functiune sunt intr-un grad avansat de uzura 
-Poluarea fonica datorata traficului sau activitatilor industriale  
-Managementul deficitar al resurselor de apa  
- Suprafeţe reduse si neamanajate de spaţii verzi în mediul urban 

Utilizarea 
resurselor 
naturale 

-Exploatarea necorespunzatoare a resurselor solului si subsolului si 
ecosistemelor 
-Utilizarea redusa a surselor regenerabile de enegie 

Turism 
durabil 

-Lipsa promovării resurselor turistice „alternative”, precum biodiversitatea faunei 
şi florei 
-Monumente istorice în stare avansată de degradare  
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6. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL 

NAȚIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE 

ȘI MODUL ÎN CARE S-A ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ȘI DE ORICE 

ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județului Dolj 

Obiectivele de mediu cuprinse în politicile și reglementarile elaborate la nivel de Comunitate, 

national, regional sau local, descriu starea mediului la care se va ajunge, oferind un cadru coerent 

pentru elaborarea planului.  

Un plan de amenjare a teritoriului care sustine și vizează obiectivele relevante de mediu se 

va dovedi durabil din punct de vedere al mediului, asigurând atât dezvoltarea economică viitoare, 

cât și pastrarea bunurilor de mediu pentru generatiile viitoare. 

Stabilirea obiectivelor de protectia mediului relevante se dovedeste a fi astfel necesară în 

vederea evaluarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Dolj în raport cu tendintele privind 

protectia mediului. 

Stabilirea obiectivelor de mediu relevante și a tintelor a avut in vedere urmatoarele aspecte: 

- să poata fi folosite ca repere pentru evaluarea PATJ Dolj; 

- sa se adreseze aspectelor de mediu relevante la nivelui judetului si a tendintelor asteptate 

pentru fiecare componenta a mediului in parte; 

-să poata fi revizuite pe masura ce apar date noi privind situatia de baza; 

-să poată fi monitorizate și masurate, în timpul și cu resursele disponibile. 

Obiectivele relevante de mediu și tintele stabilite pentru PATJ Dolj sunt prezentate in tabelul 

urmator: 

Tabelul 6.1  

Obiective de mediu relevante (OMR) pentru evaluarea de mediu 

Factor de 
mediu 

Obiective de mediu relevante Tinte 

AER OMR 1: Reducerea poluarii 
aerului, in special cu pulberi, 
datorată arderilor din industrie 
si sistemele casnice de 
incalzire.  

Incadrarea concentraţiilor medii anuale ale 
poluanţilor atmosferici din aerul înconjurător in 
limitele maxime admisibile conform prevederilor 
legale. 

OMR 2: Reducerea poluarii 
generata de activitatile de 
transport 

Atingerea obiectivelor stabilite pentru sectorul 
transporturi prin Cartea Albă a Transporturilor 
2050 (la nivelul anului 2020 reducerea cu 20% a 
emisiilor GES comparativ cu nivelul din 2008 și la 
nivelul anului 2050 



 
RAPORT DE MEDIU                                                   PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI DOLJ 

89 
 

-Reducerea cu 60% comparativ cu nivelul de 
emisii din anul 1990). 

Documente sursa : 
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea 
aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa transpusa in Legea 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurator 
Cartea alba a transporturilor 

SCHIMBARI 
CLIMATICE si 
eficienta 
energetica 

OMR 3: Limitarea/reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
sera, precum si a efectelor 
negative ale acestora asupra 
societatii si mediului 

Reducere emisiilor de GES- 40% pentru anul 
2030 și 60% pentru anul 2040 cu referire la 
nivelul anului 1990.  
Creșterea ponderii energiilor regenerabile la 
37,9% din totalul surselor de energie primară 
care vor alcătui mixul energetic la nivelul anului 
2030. 
 

Documente sursa : 
- Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2019-2030 cu perspectiva anului 2050  

-HG 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea 
economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de 
acţiune 

APA de suprafata 
si subterana 

OMR 4: Asigurarea unor 
sisteme performante de 
captare, transport, tratare si 
distributie a apei potabile in 
mediul urban si rural 

-Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor 
de alimentare si tratare apa in mediul urban 
-Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor 
de alimentare si tratare apa in mediul rural  
- Incadrarea parametrilor de calitate ai apei 
potabile in prevederile legislative in vigoare 

OMR 5: Reducerea impactului 
produs de evacuarea apelor 
uzate menajere si industriale 
asupra apelor de suprafata 

-Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor 
de colectare ape uzate pentru toate localitatile. 
- Reabilitarea/modernizarea si/sau construirea 
statiilor de epurare pentru toate localitatile 

 OMR 6: Protectia apelor 
subterane impotriva poluarii cu 
nitrati proveniti din surse 
agricole 

Atingerea parametrilor calitativi ai corpurilor de 
apa subterana conform prevederilor legale in 
vigoare 

Documente sursa : 

-Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de 
politica comunitara în domeniul apei transpusa in Legea apelor nr. 107/1996 

- Planul de management al Bazinului Hidrografic Jiu 

- Master plan apa-canal pentru judetul Dolj 

SOL si SUBSOL OMR 7: Imbunatatirea calitatii 
solurilor  

Reducerea suprafetelor de teren contaminate/ 
degradate  

OMR 8: Remedierea si/sau 
reconstructia ecologica a 
solurilor degradate 

Refacerea solurilor degradate pana la un nivel  
de funcționalitate corespunzător cel puțin pentru 
folosința actuala  

 

OMR 9: Utilizarea durabila a 
resurselor de sol 

Cresterea suprafetelor pe care se practica 
agricultura ecologica. 
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15 Conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 

Documente sursa : 
-Strategia Nationalã pentru Dezvoltarea Durabila a României 2030 aprobata prin HG nr. 877/2018 

-Strategia tematică pentru protecţia solurilor (propunere de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 septembrie 2006 de definire a unui cadru pentru protecţia solurilor şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE) 

MANAGEMENTUL 
DESEURILOR 

OMR 10: Dezvoltarea unui 
sistem integrat de gestionare al 
deseurilor menajere 

- acoperire 100% cu servicii de salubrizare  
 
Colectarea selectiva a deșeurilor municipale 
hârtie, metal, plastic și sticlă15: 
- 50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021 
- 70% începând cu anul 2022 
 
Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare 
ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri 
acceptate la stațiile de sortare (%)- minim 75% 

OMR 11: Asigurarea gestionarii 
corepunzatoare a deseurilor 
industriale 

- Reducerea cantitatii de deseuri industriale 
eliminate prin depozitare finala 

OMR 12: Eliminarea deseurilor 
fara riscuri pentru sanatatea 
populatiei si mediu 

Depozitarea deșeurilor numai în depozite 
conforme  

OMR 13: Valorificarea 
energetica a deseurilor 

Minim 15% din cantitatea totală de deșeuri 
municipale valorificată energetic  
Termen: 2025  

Documente sursa : 
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deşeurile transpusa in Legea 211/2011 privind regimul deseurilor 
-Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014- 2020 aprobat cu HG 870/2013 
- Planul Judetean de gestionare  a deseurilor in judetul Dolj, 2019 

BIODIVERSITATE OMR 14: Conservarea 
diversitatii biologice, utilizarea 
durabila a habitatelor naturale, 
a speciilor de flora si fauna 
salbatica existente in ariile 
naturale protejate. 

- Imbunatatirea starii de conservare a habitatelor 
si speciilor protejate din ariile naturale protejate 
din judetul Dolj 
Elaborarea planurilor de management pentru 
protejarea tuturor ariilor naturale incluse in 
reteaua nationala si ariile Natura 2000  

OMR 15: Gestionarea durabila 
a padurilor si sustinerea rolului 
socio-economic al 
acestora 

- Cresterea suprafetei ocupate de vegetatia 
forestiera, in scopul restabilirii echilibrului 
ecologic 
- Cresterea ponderii vegetatiei forestiere din 
afara fondului forestier 

OMR 16: Reducerea impactului 
presiunii antropice asupra 
biodiversitatii 

- Refacerea zonelor naturale degradate, redarea 
terenurilor ocupate de foste obiective 
industriale inchise in momentul de fata 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32004L0035
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OMR 17: Asigurarea masurilor 
de ocrotire, conservare si 
utilizare durabila a tuturor 
bunurilor de patrimoniu natural 

Asigurarea managementului necesar ocrotirii 
habitatelor naturale si conservarii diversitatii 
biologice  
 

Documente sursa pentru OMR biodiversitate: 
- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 
faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, actualizata care transpune 
Directivele referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice 92/43/CEE si 
Directiva privind conservarea pasarilor salbatice 79/409/EEC  
- Strategia națională și Planul de acțiuni pentru conservarea biodiversității 2014-2020 aprobat cu HG 
nr.1081/11.12.2013 

PEISAJUL si 
MEDIUL VIZUAL 

OMR18. Valorificarea si 
protectia peisajului  

Dezvoltarea spatiului urban tinând cont de 
politicile de management, protectie si amenajare 
a peisajului 

Documente sursa: 
- Convenţia europeană a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, ratificată de România 
prin Legea nr. 451/2002 

PATRIMONIUL 
CULTURAL 
NATIONAL 

OMR 19: Conservarea, 
protejarea si valorificarea 
patrimoniului cultural construit 
valoros 

Completarea inventarului de patrimoniu cultural. 
100% obiective de patrimoniu protejate  
 

Documente sursa: 
- Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022 
- LEGE nr. 422/2001 actualizata privind protejarea monumentelor istorice 
- LEGE nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului 
arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 

POPULATIA SI 
SANATATEA 
UMANA 

OMR 20: Imbunatatirea starii 
de sanatate umana 

Cresterea nivelului de calitate a vietii in zonele 
urbane si rurale 
 

OMR 21: Reducerea poluarii 
fonice. 

– Atingerea nivelelor de zgomot prevazute in 
Ordinul 119/2014 

Documente sursa: 
Documentele mentionate la factorii de mediu analizati anterior 
- Strategia naţionala de sănătate 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru 
implementarea Strategiei naţionale aprobat cu HG 1029/2014 

- Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035  

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2010 –2020-2030) 
-Directiva nr. 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului ambiant transpusa in HG nr.321/2005 modificat si completat privind evaluarea și 
gestionarea zgomotului ambiant, 

PREVENIRE 
RISCURI 

OMR 22:  Reducerea 
impactului negativ asupra 
comunitatilor si mediului prin 
politici coerente de amenajare 
si utilizare a teritoriului. 

Reducerea efectelor asupra mediului si 
populatiei in caz de accidente majore 

OMR 23:Reducerea riscului la 
inundatii 

100% populatie si bunuri aparate impotriva 
riscului de inundatii 
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Procesul de evaluare a compatibilitatii dintre obiectivele Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judetean Dolj si obiectivele de mediu relevante, in scopul identificarii sinergiilor si 

neconcordantelor existente, a avut in vederea analiza obiectivelor specific ale PATJ pentru a 

obtine un nivel detaliat de analiza si s-a bazat pe utilizarea unei matrici de compatibilitate. 

OMR 24: Reducerea intensitatii 
fenomenelor de eroziune a 
solului 

Identificarea suprafetelor de sol afectate de 
eroziune si prevederea de masuri de 
preventive/aparare. 

OMR 25: Diminuarea 
impactului  alunecarilor de 
teren asupra mediului natural si 
construit si asupra integritatii 
umane  

Identificarea suprafetelor de sol afectate de 
eroziune si prevederea de masuri de stabilizare. 

Documente sursa : 
- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate 

substante periculoase care transpune Directiva 2012/18/UE (Seveso III) 
- Plan de management al bazinului hidrografic Jiu 

Conservarea și 
utilizarea 
eficienta a 
resurselor 
naturale 

OMR 26: Imbunatatirea 
gestionarii resurselor naturale 
si evitarea exploatarii lor 
excesive, recunoasterea valorii 
serviciilor furnizate de 
ecosisteme 

Reducerea exploatării resurselor epuizabile și 
facilitarea utilizării celor regenerabile 

Documente sursă: 
- Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2019-2030 cu perspectiva anului 2050  

- Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 

Transport durabil OMR 27: Dezvoltarea unei 
infrastructuri durabile de 
transport 

Incadrarea in limitele de imisii a concentratiilor de 
NOx, SO2, pulberi in suspensie, CO si a 
varfurilor de poluare asociate de pe tronsoanele 
urbane de transport. 
Încurajarea mijloacelor de transport alternativ 

Documente sursa: 
- Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030 
- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 

CRESTEREA 
GRADULUI DE 
CONSTIENTIZARE 
ASUPRA 
PROBLEMELOR 
DE MEDIU 

OMR 28: 
Cresterea gradului de 
constientizare asupra 
problemelor de mediu. 

- Cresterea nivelului de reactie comunitara la 
agresarea factorilor de mediu 

Documente sursa pentru OMR cresterea gradului de constientizare: 
- Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European si a Consiliului, care se refera la evaluarea efectelor 
anumitor planuri si programe asupra mediului 
- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si 
programe 
-Legea  544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 
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In cadrul matricii, s-a folosit urmatorul sistem de identificare/caracterizare: 

-culoarea albastru in caz de compatibilitate, 

-culoarea rosu in caz de incompatibilitate, 

-culoarea galben in cazul in care implementarea obiectivului specific poate fi partial 

compatibil cu obiectivul de mediu relevant dar partial incompatibil cu acesta si 

-culoarea alb daca intre doua obiective nu a existat nici o legatura. 

Prin „compatibilitate” s-a subinteles situatia in care obiectivul specific a coincis direct cu 

obiectivul relevant de mediu sau cea in care, prin implementarea obiectivului specific, sau vizat 

aceeasi directie de actiune si aceleasi tinte ca si in cazul obiectivului relevant de mediu. Orice 

alta situatie, cu exceptia celei in care nu a existat nici o legatura, s-a considerat ca fiind 

necompatibila. 

De asemenea, in cazul in care un obiectiv specific s-a regasit in mai multe obiective generale 

sau domenii, s-a luat in considerare o singura data pentru a se evita redundanta. 
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Tabel 6.2. 

Evaluare comptibilitatii între obiectivele de mediu și obiectivele PATJ Dolj 

Obiective  

PATJ OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1.1                             

1.2                             

1.3                             

1.4                             

1.5                             

1.6                             

1.7                             

1.8                             

1.9                             

1.10                             

1.11                             

1.12                             

1.13                             

1.14                             

1.15                             

1.16                             

1.17                             

1.18                             

1.19                             

1.20                             

1.21                             

1.22                             

1.23                             

1.24                             

1.25                             

1.26                             

1.27                             

1.28                             

1.29                             

1.30                             

1.31                             

1.32                             

1.33                             

1.34                             
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Obiective  

PATJ OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1.35                             

1.36                             

1.37                             

1.38                             

1.39                             

1.40                             

1.41                             

1.42                             

1.43                             

1.44                             

1.45                             

1.46                             

1.47                             

1.48                             

1.49                             

1.50                             

1.51                             

1.52                             

2.1                             

2.2                             

2.3                             

2.4                             

2.5                             

3.1                             

3.2                             

3.3                             

3.4                             

3.5                             

3.6                             

3.7                             

3.8                             

3.9                             

3.10                             

3.11                             

3.12                             

3.13                             

3.14                             

3.15                             
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Obiective  

PATJ OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

3.16                             

3.17                             

3.18                             

4.1                             

4.2                             

4.3                             

4.4                             

 

Legenda 

 compatibilitate 

 partial compatibil 

 incomptabilitate 

 Nu exista nici o legatura 
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Analizând matricea de evaluare a compatibilitatii intre obiectivele PATJ Dolj si obiectivele 

de mediu relevante, se constata faptul ca obiectivele specifice ale PATJ sustin majoritatea 

obiectivelor relevante de mediu, fiind preponderent in concordanta cu acestea. 

Se constată prezumtive incompatibilitati pentru urmatoarele situatii (efectele exacte si 

concrete vor fi identificate abia dupa realizarea documentatiilor de implementare ale acestor 

masuri):  

- Obiectivele referitoare la conservarea biodiversitatii (OMR 14÷17) in corelare cu 

obiectivele PATJ propuse pentru dezvoltarea retelelor de transport rutier, existând 

riscul ca acestea sa traverseze zone de habitat protejate sau valoroase (obiectivele 

PATJ nr. 1.51, 1.52.) 

- Obiectivele referitoare la protectia peisajului (OMR 18) in corelare cu obiectivele 

PATJ 1.39 si 1.40 care se refera la extinderea retelelor electrice, 1.46 si 1.47 

referitoare la extinderea conductelor de transport si sistemelor de distribuţie  gaze 

naturale, 1.51 si 1.52 referitoare la dezvoltare a retelelor de transport rutier, care ar 

putea aduce prejudicii peisajului din anumite zone, 

- Obiectivele referitoare la protectia calitatii aerului (OMR 2) in corelare cu obiectivele 

PATJ 1.51 si 1.52 referitoare la dezvoltare a retelelor de transport rutier si 3.3. care 

se refera la propunerea de dezvoltare a sectorului industrial care ar putea altera 

calitatea aerului in anumite zone. 

- Obiectivele referitoare la limitarea emisiilor de GES (OMR 3) in corelare cu obiectivele 

PATJ 1.51 si 1.52 referitoare la dezvoltare a retelelor de transport rutier si 3.3. care 

se refera la propunerea de dezvoltare a sectorului industrial care ar putea conduce 

la cresterea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

 

7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA: 
BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, 
FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII CLIMATICI, 
VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, PEISAJUL 
ȘI RELAȚIILE DINTRE ACEȘTI FACTORI  

7.1. Metodologia de evaluare 

Scopul evaluării de mediu este de a analiza modul în care prevederile, propunerile şi 

măsurile planului contribuie la atingerea obiectivelor de mediu. Astfel, au fost analizate obiectivele 

PATJ (prezentate în secţiunea 2) funcţie de aspectele de mediu biodiversitate, populatia si 

sanatatea umana, biodiversitatea, flora, fauna, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile material 

si patrimoniul cultural, peisajul. 
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Criteriile utilizate au fost stabilite funcţie de prevederile legislaţiei specifice (HG 1076/2004, 

Anexa 1). Cuantificarea impactului s-a efectuat prin acordarea de note de bonitate pentru fiecare 

formă de impact, pozitiv sau negativ, in intervalul -2 ÷ +2, cu următoarea justificare: 

-2 Efect semnificativ negativ 

-1 Efect negativ redus / indirect 

0 Nici un efect / nu se poate evalua 

+1 Efect pozitiv redus / indirect 

+2 Efect pozitiv semnificativ 

 

7.2. Posibile efecte semnificative asupra mediului rezultate în urma implementării PATJ 

Analizand obiectivele PATJ Dolj precum și setul de masuri propuse pentru atingerea 

acestora, se constată faptul că procentul majoritar al masurilor propuse vizeaza aspectele de 

mediu caracteristice judetului Dolj. 

Procesul de stabilire a impactului potential asupra mediului prin implementarea PATJ a 

constat în evaluarea efectelor potentiale asupra componentelor de mediu posibil sa fie generate 

de fiecare subdomeniu cu obiectivele sale propuse. Trebuie avut însă în vedere faptul că, 

deoarece PATJ are un domeniu mai larg de cuprindere comparativ cu un proiect, relatia concretă 

cauză-efect se poate dovedi uneori dificil de prevazut. Evaluarea s-a realizat pe baza analizei 

masurilor aferente obiectivului respectiv și sistemului de notare pentru cuantificare efectelor pe 

fiecare componenta de mediu, notele fiind insotite de justificari. 

Efectele cumulative asupra mediului generate de implementarea PATJ s-au evaluat prin 

insumarea notelor de evaluare acordate efectelor pozitive si negative stabilite pentru fiecare 

componenta de mediu. 
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Tabel 7.1. 

Evaluarea efectelor semnificative asupra mediului rezultate din implementarea PATJ Dolj 

Domeniu- 1. 
STRUCTURA 
TERITORIULUI 

Subdomeniu- 1.1. Cadrul natural/ mediul 

Subdomeniul 1.1.1. Cadrul natural 

Obiective OS 1.1. Protecția și conservarea biodiversității prin asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a florei și faunei 

OS 1.2. Menținerea sau îmbunătățirea caracteristicilor peisajului 

OS 1.3. Valorificarea resurselor de energie alternativă prin realizarea de amenajări tehnice pentru valorificarea potenţialului 
de energie regenerabilă a teritoriului județean 

OS 1.4. Protecția și conservarea ecosistemelor forestiere 

Aspect de mediu Evaluare  Justificări 

Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe 
termen mediu şi lung asupra sănătăţii condiţiilor de viaţă şi confort ale populaţiei . 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+2 Masurile propuse vizează direct conservarea biodiversității, şi vor produce efecte pozitive directe pe termen 
scurt, mediu şi lung  

SOLUL  +2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe 
termen scut mediu şi lung, asupra solului, datorat eliminării surselor de poluare datorate depozitării 
necontrolate, sau în depozite neconforme a deseurilor si/sau a eliminarii surselor de energie poluanta si cu 
consum de resurse primare, poluante rezultate din arderea combustibilor fosili. 
 
Unele masuri (crearea perdelelor de protectie, stoparea defrisarilor, etc) vor conduce la diminuarea 
fenomenelor de eroziune eoliana. 

APA  +2 Masurile propuse vor avea un impact indirect pozitiv pe termen mediu şi lung asupra calităţii apei datorită 
măsurilor de conservare a biodiversităţii la nivelul judeţului, în special a corpurilor de apă situate în interiorul 
sau în vecinătatea unei arii protejate  

AERUL si factorii 
climatici 

+2 masurile propuse vor avea un impact indirect pozitiv asupra calităţii aerului (stoparea defrişărilor, conservarea 
habitatelor şi a speciilor de interes conservativ)  si vor conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului pe termen mediu 
şi lung 
Prin masurile de valorificare a surselor de energie alternativa propuse se vor elimina surse de poluare care functioneaza 
cu combustibil fosil. 
prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la îmbunătăţirea calităţii 
aerului şi diminuarea gazelor cu efect de seră  
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Valorile materiale, 
patrimonial cultural  

+1 Reducerea poluarii aerului va avea ca efect indirect si o mai buna conservare/ pastrare a valorilor materiale si 
a patrimoniului cultural. 

PEISAJUL +2 Impact pozitiv pe termen mediu şi lung asupra peisajului.  

Subdomeniul 1.1.2. Calitatea factorilor de mediu 

Obiective OS 1.5. Limitarea/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății 
și mediului și creșterea capacității ecosistemelor naturale de absorbție a CO2 din atmosferă 

OS 1.6. Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate menajere și industriale, precum și a poluării cu nitrați 
asupra apelor de suprafață și a celor subterane 

OS 1.7. Îmbunătățirea calității solului prin reducerea și prevenirea poluării / degradării acestuia, precum și reducerea cantității 
de deșeuri depozitate și valorificarea materială și energetică a deșeurilor 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe 
termen mediu şi lung asupra sănătăţii populației şi va conduce la îmbunătăţirea condițiile de viața ale populației  

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+2 Masurile propuse vor genera un impact pozitiv direct asupra biodiversităţii care va avea efecte pozitive pe termen 
mediu şi lung  

SOLUL  +2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct asupra solului care va avea efecte 
pozitive pe termen scur, mediu şi lung, asupra solului, datorat eliminării surselor de poluare datorate depozitării 
necontrolate, sau în depozite neconforme a deseurilor. 
 Reabilitarea şi remedierea siturilor contaminate va determina îmbunătăţirea calităţii mediului în zonasiturilor şi 
în apropiere, precum şi posibilitatea utilizării acestor terenuri în alte scopuri economice sau de altă natură 
(redevin funcţionale) 

APA  +2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe 
termen scut mediu şi lung, asupra corpurilor de apă de suprafaţă, datorat eliminării surselor de poluare 
datorate depozitării necontrolate, sau în depozite neconforme  a deseurilor si a eliminarii surselor de poluare a 
apelor care consta in evacuarea in mediu de ape insuficient epurate. 

AERUL si factorii 
climatici 

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la îmbunătăţirea calităţii 
aerului şi diminuarea gazelor cu efect de seră  

Valorile materiale, 
patrimonial cultural 

+1 Reducerea poluarii aerului va avea ca efect indirect si o mai buna conservare/ pastrare a valorilor materiale si a 
patrimoniului cultural. 

PEISAJUL +1 Prin reducerea degradarii solului se va genera un impact pozitiv pe termen mediu şi lung asupra peisajului. 

Subdomeniul 1.1.3. Zonele expuse la riscuri naturale si tehnologice 

Obiective  OS 1.8. Revizuirea și actualizarea programelor existente pentru prevenirea inundațiilor și combaterea efectelor acestora cu 
definirea precisă a responsabilităților pe fiecare palier de acțiune 

OS 1.9. Prevenirea şi minimizarea riscului la inundaţii în teritoriul judeţean 

OS 1.10. Îmbunătăţirea tehnicilor  utilizate în reducerea riscului la inundații și a pagubelor asociate acestuia 
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OS 1.11. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

OS 1.12. Reabilitarea zonelor afectate de eroziuni, precum şi alunecări de teren și prevenirea activării altor alunecări 

OS 1.13. Reducerea riscului seismic al construcțiilor amplasate în zone cu seismicitate ridicată 

OS. 1.14. Asigurarea un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului prin identificarea pericolelor de accident 
major și a scenariilor posibile de accidente majore 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Masurile propuse contribuie la protectia populatiei si la diminuarea riscurilor datorate efectelor negative 
produse de inundatii, schimbari climatice, eroziuni, cutremure. 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+1 Consecinţele inundaţiilor se manifestă şi asupra poluării apelor de suprafaţă şi subterane, prin antrenarea de 
substanţe, particule sau alte elemente poluante, poluare care poate migra 
către zonele protejate sau de habitat. Masurile propuse au ca rezultat minimizarea acestor efecte negative cu impact pozitiv 
pe termen lung asupra biodiversitatii. 

SOLUL  +2 Masurile propuse vor avea un impact indirect pozitiv pe termen mediu şi lung asupra calităţii solului prin 
diminuarea fenomenele de eroziune şi alunecări de teren.  
Vor contribui si la diminuarea consecinţelor inundaţiilor care se manifestă şi asupra poluării solului, prin 
antrenarea de substanţe, particule sau alte elemente poluante, şi depunerea acestora pe sol, rămânând în 
urma retragerii apelor de inundaţie.  

APA  +1 Masurile propuse vor avea un impact indirect pozitiv pe termen mediu şi lung asupra calităţii apei datorită 
lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, menţinerea valorii 
naturale ridicate a terenurilor agricole  
 
Vor fi prevenite si consecinţele inundaţiilor care se manifestă şi asupra poluării apelor de suprafaţă şi 
subterane, prin antrenarea de substanţe, particule sau alte elemente poluante 

AERUL si factorii 
climatici 

+1 Prin realizarea masurilor propuse de reabilitare a zonelor afectate de eroziuni se generează un impact pozitiv 
direct care va conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului in special cu pulberi.  

Valorile materiale, 
patrimonial cultural 

+2 Vor fi prevenite consecinţele riscurilor naturale si tehnologice care pot afecta valorile materiale, patrimoniul 
cultural 

PEISAJUL +2 Impact indirect pozitiv pe termen mediu şi lung asupra peisajului pentru zonele situate în zone cu risc de 
inundabilitate, eroziune 

Domeniu- 1. 
STRUCTURA 
TERITORIULUI 

Subdomeniu- 1.2. Patrimoniul natural şi construit 

Subdomeniul 1.2.1. Patrimoniul natural 

Obiective  OS 1.15. Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului natural 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  
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Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe termen mediu 
şi lung asupra sănătăţii condiţiilor de viaţă şi confort ale populaţiei 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va avea efecte pozitive pe termen 
scurt, mediu şi lung asupra diversităţii biologice mandări specifice 

SOLUL  +2 masurile propuse vor genera un impact pozitiv indirect asupra calităţii solului şi subsolului, care va produce 
efecte pozitive pe termen scurt, mediu şi lung prin măsurile propuse  
 

APA  +2 masurile propuse vor genera un impact pozitiv indirect asupra calităţii apelor de suprafaţă, care va produce 
efecte pozitive pe termen scurt, mediu şi lung prin măsurile propuse  

AERUL si factorii 
climatici 

+2 Impact pozitiv pe termen scurt, mediu si lung 

Valorile materiale, 
patrimonial cultural 

0  
Fara efect 

PEISAJUL +2 Prin renaturarea, mentinerea, conservarea patrimoniului natural se vor semnala efecte positive asupra 
piesajului 

Subdomeniul 1.2.2. Patrimoniul construit 

Obiective OS 1.16. Salvgardarea patrimoniului cultural prin stabilirea zonelor de protecție/zonelor construite protejate, protejarea, 
conservarea și restaurarea elementelor semnifictive pentru  identitatea teritoriului istoric în scopul introducerii și exploatării 
acestor obiective din punct de vedere turistic și cultural 

OS 1.17. Întocmirea unor programe cu caracter tematic și dezvoltarea unei rețele de obiective culturale 

OS.1.18. Întocmirea propunerilor de declarare a unor obiective de patrimoniu antropic (în afara celor incluse în PATN 
Secțiunea III Zone Construite Protejate) 

OS. 1.19. Investigarea potențialului de dezvoltare a turismului cultural 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Populatia va fi principalul beneficiar al dezvoltarii patrimoniului cultural construit sau renovat. 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

0 Fara efect 
Recomandări specifice 

SOLUL  0 Fara efect 

APA  0 Fara efect 

AERUL si factorii 
climatici 

0 Fara efect 

Valorile materiale, 
patrimonial cultural 

+2 Măsurile prevăzute pentru acest obiectiv sunt direcţionate către valorificarea patrimoniului tangibil cu valoare 
culturală, prin acţiuni de restaurare, dar şi de asigurare utilităţi, dotări pentru expunere şi protecţie patrimoniu, 
amenajare zone de protecţie etc 
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prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va avea efecte pozitive pe termen 
scurt, mediu şi lung asupra patrimoniului construit prin stoparea degradării monumentelor istorice, restaurarea, 
reabilitarea lor (prioritar a celor aflate în stare de pericol), măsuri severe de protejarea siturilor arheologice, 
valorificarea memoriei locurilor prin restaurarea caselor memoriale existente, amenajarea de noi case memoriale 
şi valorificarea prin introducerea lor în circuite turistice culturale, etc  

PEISAJUL +2 Restaurarea/ renovarea patrimoniului construit va avea efecte positive semnificative asupra peisajului 

Domeniu- 1. 
STRUCTURA 
TERITORIULUI 

Subdomeniu- 1.3. Reţeaua de localităţi 

Subdomeniul 1.3.1. Evoluţia reţelei de localităţi 

Obiective  OS 1.20. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi 

OS 1.21. Asigurarea unui nivel ridicat şi a unui sistem echilibrat de servire a populaţiei din punct de vedere social şi economic 

OS 1.22. Stabilirea unor noi relaţii urban – rural, ca suport în coordonarea şi eficientizarea măsurilor de amenajare a 
teritoriului 

OS 1.23. Dezvoltarea spaţială a reţelei de localităţi prin reglementarea dezvoltării urbanistice 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va conduce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei  

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+1 Revitalizarea şi promovarea judeţului prin poli de dezvoltare, urmărind principiile dezvoltării durabile, unul din 
acestea fiind reprezentat de protecţia mediului. Aceste activităţi vor avea la bază, de asemenea, considerente 
ale situaţiei actuale şi ale potenţialului de mediu din zonele vizate. 

SOLUL  +1 Prin reglementarea dezvoltarii urbanistice se propun masuri de protejare a solului cu generarea unui impact 
pozitiv direct 

APA  +1 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la  
îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă  

AERUL si factorii 
climatici 

+1 Revitalizarea şi promovarea judeţului prin poli de dezvoltare, urmărind principiile dezvoltării durabile, unul din 
acestea fiind reprezentat de protecţia mediului. Aceste activităţi vor avea la bază, de asemenea, considerente 
ale situaţiei actuale şi ale potenţialului de mediu din zonele vizate Valorile materiale, 

patrimonial cultural 
+2 

PEISAJUL +2 

Subdomeniul 1.3.2. Infrastructura socio-culturală 

Obiective  OS 1.24 Dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii educaţionale 
OS 1.25. Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate prin reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 
specifice 
OS 1.26 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
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OS 1.27 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii culturale în vederea îmbunătăţirii gradului de acces la cultură 
al populaţiei la nivelul comunităţilor locale 
OS 1.28 Dezvoltarea infrastructurii sociale specifice în acord cu rolul localităţilor şi necesităţile populaţiei 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Populatia este principalul beneficiar ale acestor masuri propuse. Impact pozitiv pe termen scurt, mediu si lung 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

0 Fara efect 

SOLUL  0 Fara efect 

APA  0 Fara efect 

AERUL si factorii 
climatici 

0 Fara efect 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural  

0 Fara efect 

PEISAJUL 0 Fara efect 

Subdomeniul 1.3.3. Echiparea tehnico-edilitară 

Obiectiv  OS 1.29 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea fondului de locuinţe, crearea pieţei imobiliare şi valorificarea eficientă a 
spaţiului rezidenţial 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Populatia este principalul beneficiar ale acestor masuri propuse. Impact pozitiv pe termen scurt, mediu si lung 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

0 Fara efect 

SOLUL  0 Fara efect 

APA  0 Fara efect 

AERUL si factorii 
climatici 

+1 Reabilitarea fondului de locuinte va conduce la emisii mai scazute de gaze cu efect de sera (prin lucrari de 
anvelopare termica) 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

+1 Va avea loc o renovare a fondului locativ vechi valoros din centrele localităţilor sau integrarea acestora în noile 
acţiuni de reconstrucţie. 

PEISAJUL +1 Prin reabilitarea fondului de locuinte va avea loc o imbunatatire a peisajului.  

Domeniu- 1. 
STRUCTURA 
TERITORIULUI 

Subdomeniu- 1.4. Infrastructuri tehnice majore 

Subdomeniul 1.4.1. Amenajari de imbunatatiri funciare 

Obiective  OS 1.30. Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare 
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OS 1.31. Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Efect pozitiv pe termen mediu si lung prin redarea fertilitatii solurilor, reducerea desertificarii 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+1 Redarea fertilitatii solurilor se va reflecta in imbunatatirea biodiversitatii 

SOLUL  +2 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la îmbunătăţirea 
calităţii solului datorare lucrarilor de combaterea eroziunii solului si regularizarea scurgerii pe versanti  

APA  0 Fara impact 

AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

+1 Reducerea gradului de poluare cu pulberi  

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural  

0 Fara impact 

Peisajul  +1 Impact pozitiv asupra peisajului  

Subdomeniul 1.4.2. Amenajarea bazinelor hidrografice 

Obiective  OS 1.32. Implementarea Directivei Cadru a Uniunii Europene în domeniul apei 

OS 1.33. Elaborarea programelor de gospodărire a apelor şi a sintezelor bazinale privind folosirea şi protecţia resurselor de 
apă 

OS 1.34. Măsuri structurale pentru asigurarea principalilor parametri de performanță 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+2 Va avea ca efect scăderea surselor de risc pentru populaţie (inundatii) 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+1 Impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe termen mediu şi lung asupra diversităţii biologice, prin 
încadrarea în standardele de calitate a apelor uzate evacuate în receptori naturali  

SOLUL  +1 Eliminarea surselor de poluare pentru sol, datorate lipsei de sisteme de colectare a apelor uzate 

APA  +1 masurile propuse vor genera un impact pozitiv direct asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, care 
va produce efecte pozitive pe termen scurt, mediu şi lung  

Eliminarea surselor de poluare pentru apele de suprafaţă şi subterane, datorate lipsei de sisteme de colectare 
a apelor uzate 

AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

0 Nici un efect 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 
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Peisajul 0 Nici un efect 

Subdomeniul 1.4.3. Echiparea hidroedilitara 

Obiective  OS 1.35. Dezvoltarea și modernizarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate  

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va avea efecte pozitive pe 
termen scurt, mediu şi lung asupra sănătăţii populației şi va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+1 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va avea efecte pozitive pe 
termen mediu şi lung asupra diversităţii biologice, prin încadrarea în standardele de calitate a apelor uzate 
evacuate în receptori naturali  
Proiectarea infrastructurii de servicii publice va avea efecte pozitive asupra zonelor de habitat prin reducerea 
surselor de poluare difuze care pot migra către astfel de zone  

SOLUL  +1 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv prin eliminarea surselor de poluare pentru 
sol, datorate lipsei de sisteme de colectare a apelor uzate 

APA  +1 masurile propuse vor genera un impact pozitiv direct asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, care 
va produce efecte pozitive pe termen scurt, mediu şi lung prin eliminarea surselor de poluare pentru apele 
de suprafaţă şi subterane, datorate lipsei de sisteme de colectare a apelor uzate 

 

AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

0 Nici un efect 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 

Peisajul -1 Masurile propuse vor genera punctual un impact negativ asupra peisajului prin infrastructura construita 

Subdomeniul 1.4.4. Managementul deseurilor 

Obiective  OS 1.36. Implementarea unui sistem integrat și durabil de management al deșeurilor care să asigure creșterea calității 
sănătății, mediului și a vieții în județ 

OS 1.37. Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

POPULAȚIA, 
SĂNĂTATEA 
UMANĂ  

+1 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va avea efecte pozitive pe 
termen scurt, mediu şi lung asupra sănătăţii populației şi va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
confort ale populaţiei  
Dezvoltarea infrastructurii de servicii publice locale va avea ca efect scăderea surselor de risc pentru 
populaţie şi, ca urmare, expunerii acesteia 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+1 Proiectarea infrastructurii de gestionare a deseurilor va avea efecte pozitive asupra zonelor de habitat prin 
reducerea surselor de poluare difuze care pot migra 
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către astfel de zone  

SOLUL  +1 Măsurile de reabilitare a sistemelor de gestionare a deşeurilor vor avea efecte benefice asupra calităţii solului 
prin reducerea surselor de poluare 
Măsurile de reabilitare a sistemelor de gestionare a deşeurilor vor presupune şi remedierea siturilor 
contaminate datorate eliminării necontrolate a deşeurilor prin depozitare 

APA  +1 Măsurile de reabilitare a sistemelor de gestionare a deşeurilor vor avea efecte benefice asupra calităţii apelor 
de suprafaţă şi subterane prin reducerea surselor de poluare 

AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

+1 Măsurile de reabilitare a sistemelor de gestionare a deşeurilor vor avea efecte benefice asupra calităţii aerului 
ambiental prin reducerea surselor de poluare 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

+1 Nici un efect 

Peisajul -1 Masurile propuse vor genera punctual un impact negativ asupra peisajului prin infrastructura realizata 

Subdomeniul 1.4.5. Alimentarea cu energie electrica 

Obiective  OS 1.38. Excelență, diversificare, profitabilitate, dezvoltare durabila si responsabilitate socială în producerea de energie 
electrică și termică 

OS 1.39. Dezvoltarea infrastructurii electrice în concordanţă cu necesităţile localităţilor  

OS 1.40. Asigurarea iluminatului public în localităţi 

OS. 1.41. Valorificarea potențialului surselor regenerabile de energie 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

POPULAȚIA, 
SĂNĂTATEA 
UMANĂ  

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va avea efecte pozitive pe 
termen scurt, mediu şi lung asupra sănătăţii populației şi va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
confort ale populaţiei  

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-1 Dezvoltarea şi planificarea coridoarelor de transport a energiei electrice ar putea fi proiectata prin traversarea 
unor zone de habitat.  
Realizarea retelelor de alimentare cu energie electrica pot traversa zone forestiere pentru care vor fi 
necesare defrisari si mentinerea de culoare de siguranta. 

SOLUL  -1 Utilizarea surselor regenerabile de energie va contribui la reducerea cantitatior de deseuri generate de 
industria 
Energetica cu impact pozitiv asupra solului. 
Pe de alta parte, infrastructura create pentru realizarea alimentarii cu energie electrica va ocupa definitiv si 
temporar suprafete de sol, cu schimbarea categoriei de folosinta. 

APA  0 Fara efect 
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AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la îmbunătăţirea 
calităţii aerului şi diminuarea gazelor cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de producție a energiei 
electrice  

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 

Peisajul -1 Infrastructura creata pentru sistemul de alimentare cu energie electric ava genera un impact negativ asupra peisajului  

Subdomeniul 1.4.6. Telecomunicatii 

Obiective  OS 1.42. Asigurarea accesului la comunicații și infrastructura informațională 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv care va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă şi confort ale populaţiei  

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

0 Fara efect 

SOLUL  -1 Infrastructura creata va ocupa definitiv si temporar suprafete de sol, cu schimbarea categoriei de folosinta 

APA  0 Fara efect 

AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

0 Fara efect 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 

Peisajul -1 Infrastructura creata va genera un impact negativ asupra peisajului  

Subdomeniul 1.4.7. Alimentarea cu energie termica 

Obiective  OS 1.43. Creșterea eficientei energetice a  alimentării cu energie termică 

OS. 1.44. Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu energie termică 

OS. 1.45. Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul energetic total, cu accent pe zonele deficitare, 
precum şi acumularea de experienţă în utilizarea raţională a energiei din surse regenerabile 

OS 1.46. Extinderea traseelor conductelor de transport spre zona de sud a județului 

OS. 1.47. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie  gaze naturale 

OS 1.48. Asigurarea condiţiilor pentru exploatarea în siguranţă a reţelelor de distribuție gaze naturale 

OS 1.49. Asigurarea condiţiilor pentru exploatarea în siguranţă a Sistemului de transport gaze naturale 

OS 1.50. Exploatarea în condiţii de siguranţă a conductelor de fluide combustibile 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

POPULAȚIA, 
SĂNĂTATEA 
UMANĂ  

+1 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va avea efecte pozitive pe termen 
scurt, mediu şi lung asupra sănătăţii populației şi va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi confort ale 
populaţiei  
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BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-1 Dezvoltarea şi planificarea coridoarelor de transport a energiei electrice ar putea fi proiectata prin traversarea 
unor zone de habitat.  
Realizarea retelelor de alimentare cu energie electrica pot traversa zone forestiere pentru care vor fi necesare defrisari si 
mentinerea de culoare de siguranta. 

SOLUL  -1 Infrastructura create pentru realizarea alimentarii cu energie termica va ocupa definitiv si temporar suprafete de 
sol, cu schimbarea categoriei de folosinta. Un alt impact negativ sunt deseurile care vor rezulta din activitatea de 
constructie.  

APA  0 Fara efect 

AERUL si 
FACTORII 
CLIMATICI 

+2 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la îmbunătăţirea 
calităţii aerului şi diminuarea gazelor cu efect de seră prin utilizarea gazelor naturale drept combustibil , 
utilizarea surselor regenerabile de energie, cresterea eficientei energetice.  
Eficientizarea sistemului centralizat de productie a energiei termice va contribui la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de sera extinderea retrelei de gaze naturale  

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 

PEISAJUL -1 Infrastructura creata va genera un impact negativ asupra peisajului  

Domeniu- 1. 
STRUCTURA 
TERITORIULUI 

Subdomeniu- 1.5. Infrastructura de transport 

Obiective  OS. 1.51. Creșterea și îmbuntățirea conectivității teritoriului județelui Dolj la teritoriul european, național și regional 

OS 1.52. Asigurarea conectivității și mobilității durabile a persoanelor și mărfurilor în cadrul județului Dolj 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Coerenţa transportului / traficului va reduce presiunea asupra mediului înconjurător si va conduce la o mai 
buna mobilitate a populatiei. 
Dezvoltarea/ extinderea infrastructurii de transport poate determina cresterea traficului asociata cu cresterea 
nivelului de zgomot. Pe de alta parte imbunatatirea infrastructurii de transport va contribui la reducerea 
nivelului de zgomot. 
Posibile disconfort generat asupra populatiei pe perioada constructiei/ reparatiilor/ modernizarilor retelei de 
transport- impact de scurta durata. 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-2 Dezvoltarea şi planificarea coridoarelor de transport ar putea fi creionată prin traversarea unor zone de habitat. 
Unele trasee propuse se pot invecina sau traversa arii naturale protejate. De asemenea, realizarea noii 
infrastructuri rutiere poate conduce la fragmentarea habitatelor. 

SOLUL  -1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact indirect care va avea efecte negative pe termen 
scut, asupra solului, respectiv perioada de construcție, în schimb va fi generat un impact pozitiv pe termen 
mediu şi lung datorat diminuării cantităţilor de poluanţi infiltraţi în sol  
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Construcţia de noi coridoare de transport şi reabilitarea celor existente va presupune utilizarea de materii 
prime, un volum semnificativ de lucrări si de deseuri generate, schimbarea categoriilor de folosinta ale 
terenurilor. 
 
Imbunatatirea infrastructurii de transport va contribui la reducerea emisiilor si a infiltrarii direct in sol a 
substantelor poluante. 

APA  0 masurile propuse vor conduce la îmbunătăţirea calităţii apei pe termen mediu şi lung, dar va exista un impact 
potential negativ pe termen scurt datorită activităţilor de construcţie/reabilitare, etc.  
Imbunatatirea infrastructurii de transport va contribui la reducerea emisiilor si a infiltrarii direct in sol (implicit 
apa subterana) a substantelor poluante 
Lucrarile de constructii prezinta un volum impresionant si pot influenta negativ calitatea apei pe perioada de 
realizare- impact negativ pe termen scurt. 

AERUL si factorii 
climatici 

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact direct care va avea efecte pozitive pe termen mediu 
şi lung datorită modernizării infrastructurii de transport, crearea de noi legături si care vor conduce la reducerea 
emisiilor de poluanţi atmosferici.  
 
Coordonarea politicilor de dezvoltare a coridoarelor de transport cu promovarea mijloacelor de transport 
alternativ va avea efecte benefice asupra mediului 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Se va contribui la valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin realizarea sau imbunatatirea cailor de acces 
catre acestea 
Efectele negative pot fi date de nerespectarea limitelor de protectie ale monumentelor istorice. 

PEISAJUL -1 Infrastructura creata va genera un impact negativ asupra peisajului. 

Domeniu- 2. STRUCTURA 
SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

Subdomeniu- 2.1.Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 

Obiective  OS 2.1. Îmbunătăţirea accesibilităţii locuirii în zonele afectate de fenomene demografice negative 

OS 2.2.. Creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii de învăţământ, medicale şi de asistenţă socială 

OS 2.3. Creşterea nivelului de dezvoltare a comunelor slab şi mediu dezvoltate 

Subdomeniu- 2.2. Resursele de muncă 

Obiective  OS 2.4. Creşterea capacităţii de angajare şi de ocupare prin promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi prin 
calificarea resurselor umane 

OS 2.5. Creşterea coeziunii şi incluziunii sociale, prevenirea şi combaterea discriminării şi inegalităţii de şanse pe piaţa 
muncii 

Pentru acest domeniu nu poate fi evidentiat decat un impact indirect generat de pregatirea superioara si imbunatatirea conditiilor de viata prin 
gasirea unor noi posibilitati de munca. Indirect poate determina o migratie a populatiei bine pregatite spre zone mai favorabile 
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Domeniu- 3. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

Subdomeniu- 3.1. Agricultura 

Obiective  OS. 3.1. Încurajarea antreprenoriatului și creșterea calității forței de muncă 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv indirect care va conduce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei mai ales din mediul rural. 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-1 Dezvoltarea agriculturii poate genera efecte negative asupra biodiversitatii existente 

SOLUL  +1 Masurile pot contribui la reducerea poluarii solului dar pot genera si efecte negative (ex: folosirea abuziva a 
ingrasamintelor) 
Prin masurile propuse se generează un impact indirect pozitiv prin promovarea agriculturii durabile si ecologice. 

APA  0 Masurile pot contribui la reducerea poluarii apelor dar obiectivul poate genera efecte negative (ex: folosirea 
abuziva a ingrasamintelor) 

AERUL si factorii 
climatici 

-1 Efectul nu poate fi decelat, insa poate fi atat pozitiv cat si negativ. 
Prin realizarea masurilor propuse se poate genera un impact negativ indirect care va determina creşterea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorate dezvoltării sectorului zootehnic  

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 

PEISAJUL 0 Efectul poate fi atat pozitiv cat si negative prin modificarea caracteristicilor peisajului prin realizarea de constructii/ 
dotari pentru ferme, schimbarea modului de utilizare al terenurilor.   

Domeniu- 3. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

Subdomeniu- 3.2. Silvicultura 

Obiective OS. 3.2. Creșterea competitivității sectorului silvic și gospodărirea judicioasă a pădurilor existente 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Unele masuri (impadurirea) vor contribui pozitiv la starea de sanatate a populatiei  
 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

+2 Masurile vor contribui direct la imbunatatirea biodiversitatii 

SOLUL  +1 Masurile vor avea impact direct pozitiv asupra solului 

APA  +1 Masurile vor avea impact direct pozitiv asupra apelor de suprafata si subterane 

AERUL si factorii 
climatici 

+2 Unele masuri vizand stoparea defrisarilor, impadurirea, crearea perdelelor de protectie si renaturarea) vor 
contribui direct la prevenirea efectelor schimbarilor climatice- seceta, eroziunea solului, inundatii si la o calitate 
mai buna a aerului. 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 
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PEISAJUL +2 Masurile vor avea impact direct pozitiv asupra peisajului 

Domeniu- 3. 
STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

Subdomeniu- 3.3. Industria 

Obiective  OS. 3.3. Dezvoltarea sectorului industrial 

OS.3.4 Industrii creative 

OS 3.5. Sprijinirea valorificării potențialului de energii regenerabile 

OS 3.6. Formarea continuă a forței de muncă 

OS 3.7. Dezvoltare durabilă și sustenabilitate 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

POPULAȚIA, 
SĂNĂTATEA 
UMANĂ  

+1 Dezvoltarea industriei genereaza locuri de munca pentru populatie.  
Pe alta parte, dezvoltarea sectorului industrial contribuie la cresterea nivelului de zgomot generat de 
echipamentele tehnologice sau de transporturile efectuate. Avand insa in vedere normele de protectie a 
mediului pe care trebuie sa le respecte orice unitate industriala, se considera ca, pe ansamblu, efectul generat 
de deszvoltarea industriei asupra populatiei este un impact pozitiv, indirect care va conduce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei. 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-1 Masurile pot avea si efecte negative asupra biodiversitatii 

SOLUL  -1 Dezvoltarea industriei va conduce la majorarea suprafetei de teren ocupate 
Dezvoltarea sectorului industrial poate contribui la cresterea cantitatilor de deseuri generate 
Măsurile de dezvoltare pentru sectorul industrial vor trebui să se concentreze în zonele care au fost anterior 
ocupate de activităţi din acelaşi sector, astfel încât folosinţa terenului să rămână aceeaşi şi să nu fie nevoie de 
alte terenuri în acest scop. 
In cazul în care se optează pentru alte sectoare a fi dezvoltate pe foste situri industriale, aceste situri vor trece, 
într-o prima fază, prin activităţi de remediere, lucru cu efecte clar pozitive asupra mediului. 

APA  -1 prin realizarea masurilor propuse se generează un impact negativ indirect care va determina creşterea 
emisiilor de poluanţi în apele de suprafaţă datorate dezvoltării sectorului industrial. Dezvoltarea industriei va 
conduce la majorarea cantitatii de ape menajere/industriale evacuate 

AERUL si factorii 
climatici 

-1 Orice nouă activitate presupune o potenţială sursă de poluare pentru diverse aspect de mediu 
Dezvoltarea industriei poate duce la cresterea emisiilor in atmosfera 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

0 Nici un efect 

PEISAJUL -1 Dezvoltarea industriei poate conduce la modificarea peisajului in sens negativ prin infrastructura construita, 
deseurile generate 
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Domeniu- 3. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

Subdomeniu- 3.4. Construcţiile 

Obiective  OS. 3.8. Îmbunătățirea sistemelor de apă și canalizare 

OS 3.9. Creșterea eficienței energetice a fondului construit și sistemelor de termoficare 

OS 3.10.Îmbunătățirea accesibilității județului Dolj  

OS. 3.11. Creșterea mobilității în zonele urbane funcționale ale județului Dolj 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana  

+1 Masurile vizeaza reabilitare si dezvoltarea constructiilor, acest lucru putand contribui imbunatatirea calitatii vietii 

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-1 Masurile pot avea si efecte negative asupra biodiversitatii in special pentru masurile referitoare la interventiile 
asupra cursurilor de apa si cele referitoare la realizarea infrastructurii rutiere. 

SOLUL  -1 Dezvoltarea activitatilor din costructii va conduce la majorarea suprafetei de teren ocupate 
Dezvoltarea activitatilor din constructii poate contribui la cresterea cantitatilor de deseuri generate 

APA  +1 Dezvoltarea activitatilor de constructii va conduce, pe termen scurt, la majorarea cantitatii de ape 
menajere/industriale evacuate. Pe termen mediu si lung vor avea un impact pozitiv asupra calitatii apelor de 
suprafata si subterane prin lucrari de imbunatatire a sistemelor de apa si canalizare. 

AERUL si factorii 
climatici 

+1 Pe termen scurt- dezvoltarea activitatilor din costructii poate duce la cresterea emisiilor in atmosfera.  
Pe termen mediu si lung- masurile prevazute de reabilitare termica a cladirilor, reabilitarea/modernizarea 
sistemului de transport, utilizarea surselor de energie regenerabila vor conduce la diminuarea emisiilor 
provenite din instalatiile de incalzire. 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

+1 Masurile pot conduce la valorificarea patrimoniului cultural si material 

PEISAJUL +1 Masurile de constructii prevazute vor conduce la imbunatatirea peisajului prin lucrari de  

Domeniu- 3. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

Subdomeniu- 3.5. Turismul 

Obiective  OS. 3.12. Devoltarea turismului 

OS. 3.13. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de petrecere a timpului liber 

OS. 3.14. Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural 

OS 3.15. Dezvoltarea activităților turistice și de agrement 

Aspect de mediu Evaluare  Comentarii  

Populatia, sanatatea 
umana 

+1 Prin realizarea masurilor propuse se generează un impact pozitiv direct care va conduce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă si sanatate ale populaţiei  

BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

-1 Dezvoltarea turismului poate conduce la efecte negative asupra habitatelor naturale 
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SOLUL  -1 Dezvoltarea infrastructurii de turism va conduce la cresterea cantitatii de deseuri generate, a suprafetelor 
ocupate de infrastructura turistica. 

APA  0 Amenajarea lacurilor in scop de agreement poate avea atat efecte positive cat si negative. Efectul nu poate fi decelat. 

AERUL si factorii 
climatici 

0 Efectul nu poate fi decelat 

Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

+1 Masurile vor contribui la valorficarea patrimoniului cultural construit 

PEISAJUL +1 Masurile propuse vor conduce la imbunatatirea peisajului. 

Domeniu- 3. STRUCTURA 
ACTIVITĂŢILOR 

Subdomeniu- 3.6. Serviciile 

Obiective  OS 3.16. Susținerea mediului de afaceri local 

OS 3.17. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații  

OS 3.18. Dezvoltarea infrastructurilor suport pentru mediul de afaceri și agricultură 

Fara impact asupra mediului 

Domeniu- 4. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL 

Obiective  OS 4.1. Întărirea rolului geo-strategic regional al judeţului Dolj în cadrul spaţiului Macroregiunii Dunării 

OS 4.2. Crearea şi amplificarea conectivitatii si mobilitatii în scopul dezvoltării şi interconectarii judeţului Dolj în spaţiul 
transfrontalier regional 

OS 4.3. Crearea direcţiilor principale de dezvoltare şi cooperare pentru amplificarea rolului  judeţului Dolj la nivel 
interjudeţean  

OS 4.4. Dezvoltarea şi cooperarea la nivel intrajudeţean pentru relansarea economică şi îmbunătățirea calității vieții în 
zonele rurale 

Rezultatul acestor masuri consta intr-o mai bună capacitate de coordonare a instrumentelor de planificare va conduce la o coerenţă în aplicarea 
măsurilor prevăzute şi sincronizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute în diverse planuri, reuşind astfel să evite suprapunerea de măsuri sau 
măsuri contradictorii. Astfel, planurile cu specific de mediu vor putea fi susţinute de planurile de dezvoltare sau de amenajare a teritoriului, cum 
este şi cazul de faţă. 
Rezultatul final va fi reprezentat de o dezvoltare coerentă şi durabilă, cu economie de efort, la nivelul întregului judeţ. 
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7.3. Evaluarea efectelor cumulative de mediu rezultate în urma implementării PATJ 

Evaluarea efectelor cumulative de mediu generate de implementarea PATJ s-a realizat prin 

insumarea notelor de evaluare acordate efectelor pozitive si negative stabilite pentru fiecare 

componenta de mediu, rezultand o imagine de ansamblu a impactului potential ce ar fi generat de 

implementarea planului. 

Se mentioneaza faptul că această evaluare indică efecte potentiale, urmarind evidentierea, în 

mod special, a acelor componente de mediu care ar putea fi afectate negativ de unele dintre masurile 

aferente PATJ pentru a fi posibila, în mod special, dar nu exclusiv, urmarirea ulterioară a evolutiei 

acestora și implementarea din timp a masurilor de diminuare a efectelor negative 

Pornind de la scorurile acordate pentru fiecare obiectiv în parte, s-au calculat, prin însumare, 

efectele cumulative ale implementării obiectivelor PATJ. 

Rezultatele sunt prezentate în continuare: 

Tabel 7.2 

Efectele cumulative de mediu rezultate prin implementarea PATJ Dolj 

Nr. Crt.  Factor de mediu Scor obtinut Observatii  

1 Populatia, sanatatea 
umana 

28 Punctaj pozitiv pentru toate domeniile si obiectivele 

propuse 

2 BIODIVERSITATEA, 
FAUNA, FLORA  

8 -Punctaj pozitiv pentru 48% din obiectivele propuse 

prin PATJ.  

-Punctaj pozitiv semnificativ (+2) pentru 4 subdomenii 

cu obiectivele aferente: 1.1.1. Cadrul natural, 1.1.2. 

Calitatea factorilor de mediu, 1.2.1. Patrimoniul 

natural, 3.2. Silvicultura 

-Punctaj negativ nesemnificativ pentru 6 subdomenii 

cu obiectivele aferente (28%): 1.4.5. Alimentarea cu 

energie electrica, 1.4.7. Alimentarea cu energie 

termica, 3.1. Agricultura, 3.3. Industria, 3.4. 

Construcţiile, 3.5. Turismul 

-Punctaj negativ semnificativ pentru 1 subdomeniu cu 

obiectivele aferente (4%): 1.5. Infrastructura de 

transport. 

- 20% din obiectivele propuse nu au nici un impact 

asupra Biodiversitatii. 

3 SOLUL, utilizarea 
terenurilor  

10 - Punctaj pozitiv pentru 52% din obiectivele propuse 

prin PATJ.  

-Punctaj pozitiv semnificativ (+2) pentru 5 subdomenii 

cu obiectivele aferente: 1.1.1. Cadrul natural, 1.1.2. 

Calitatea factorilor de mediu, 1.1.3. Zonele expuse la 

riscuri naturale si tehnologice, 1.2.1. Patrimoniul 

natural, 1.4.1. Amenajari de imbunatatiri funciare,  

-Punctaj negativ nesemnificativ (33%) pentru 7 

subdomenii cu obiectivele aferente: 1.4.5. 

Alimentarea cu energie electrica, 1.4.6. 
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Nr. Crt.  Factor de mediu Scor obtinut Observatii  

Telecomunicatii, 1.4.7. Alimentarea cu energie 

termica, 1.5. Infrastructura de transport, 3.3. Industria, 

3.4. Construcţiile, 3.5. Turismul 

-- 15% din obiectivele propuse nu au nici un impact 

asupra Solului 

4 APA  12 -Punctaj pozitiv pentru 48% din obiectivele propuse 

prin PATJ.  

-Un singur punctaj negativ (4%) nesemnificativ (-1) 

este pentru subdomeniul  3.3 Industria.  

-14% (3 subdomenii cu obiectivele aferente) sunt 

evaluate cu impact pozitiv semnificativ (+2): 1.1.1. 

Cadrul natural, 1.1.2. Calitatea factorilor de mediu, 

1.2.1. Patrimoniul natural.  

- 48% din obiectivele propuse nu au nici un impact 

asupra  calitatii apelor 

5 AERUL si factorii 
climatici 

18 -Punctaj pozitiv pentru 62% din obiectivele propuse 

prin PATJ.  

-Punctaj negativ redus (nesemnificativ, 9%) pentru 

subdomeniile 3.1. Agricultura si 3.3 Industria.  

-Punctaj pozitiv semnificativ (+2) pentru 4 

subdomenii- 1.1.1. Cadrul natural, 1.1.2. Calitatea 

factorilor de mediu, 1.2.1. Patrimoniul natural, 1.4.7. 

Alimentarea cu energie termica.  

-29% din obiectivele propuse nu au nici un impact 

asupra  calitatii aerului 

6 Valorile materiale, 
patrimoniul cultural 

12 Punctaj pozitiv sau fara efect (0) pentru toate 

domeniile si obiectivele propuse 

7 PEISAJUL 10 -Punctaj pozitiv pentru 52% din obiectivele propuse 

prin PATJ.  

-Punctaj pozitiv semnificativ (+2) pentru 6 

subdomenii- 1.1.1. Cadrul natural, 1.1.3. Zonele 

expuse la riscuri naturale si tehnologice, 1.2.1. 

Patrimoniul natural, 1.2.2. Patrimoniul construit, 3 

1.3.1. Evoluţia reţelei de localităţI, 3.2. Silvicultura 

-Punctaj negativ nesemnificativ (33%) pentru 7 

subdomenii- 1.4.3. Echiparea hidroedilitara, 1.4.4. 

Managementul deseurilor, 1.4.5. Alimentarea cu 

energie electrica, 1.4.6. Telecomunicatii, 1.4.7. 

Alimentarea cu energie termica, 1.5. Infrastructura de 

transport, 3.3. Industria. 

-15% din obiectivele propuse nu au nici un impact 

asupra  peisajului. 

Din analiza rezultatelor se evidentiaza efectul covârsitor pozitiv al implementarii PATJ, efectele 

negative fiind estompate de efectele pozitive. Printr-un management corespunzator, si evaluare in 

cadrul fiecarui proiect in parte, efectele negative vor putea fi diminuate corespunzator. 
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Fig. 5  

 

Fig. 6 

 

 

Având în vedere că au fost şi scoruri negative, datorate potenţialelor efecte negative, dar că 

rezultatele finale sunt pozitive, se poate spune că PATJ propune măsuri care, pe lângă funcţia de 

transpunere spaţială a programului de dezvoltare economică, socială, culturală şi instituţională a 

judeţului Dolj, ajută şi la îmbunătăţirea unor condiţii de mediu. 

Din analiza rezultatelor au rezultat urmatoarele concluzii: 

- efectul implementarii PATJ este obtine un scor pozitiv asupra tuturor aspectelor de mediu, 

efectele negative fiind estompate de efectele pozitive. Printr-un management corespunzator, si 

evaluare in cadrul fiecarui proiect in parte, efectele negative vor putea fi diminuate corespunzator. 
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- Indicatorii de calitate referitori la Populatia si sanatatea umană sunt pozitivi pentru toate 

domeniile si obiectivele propuse, acest domeniu obtinand punctajul maxim pozitiv fată de toate 

celelalte domenii analizate. În acest sens, putem spune că acest aspect a fost considerat cu 

seriozitate de către elaboratorii planului, scopul final al acestuia fiind îmbunatatirea conditiilor de viată 

și starii de sanatate ale populatiei. 

-Componentele de mediu care cumulează cele mai multe potentiale efecte negative (dar pentru 

care, pe ansamblu efectele sunt pozitive) sunt Biodiversitatea, Solul si Peisajul. Alte componente 

care ar putea fi potential afectate negativ de diferite masuri propuse prin PATJ au fost (in ordinea 

descrescatoare a punctajului): Aerul, factorii climatici și Apa. Efectele negative evaluate se refera mai 

ales la potentialul de producere estimat al unor categorii de proiecte dat fiind faptul că, pentru multe 

din masurile propuse prin PATJ, nu se cunosc încă detaliile de proiectare prin care s-ar putea estima 

exact impactul produs (ex.- traseele drumurilor propuse, ale retelelor de utilitati).  

Exista un singur subdomeniu (1.5. Infrastructura de transport.) evaluat cu punctaj semnificativ 

negativ referitor la potentialul de afectare al Biodiversitatii pentru că dezvoltarea şi planificarea 

coridoarelor de transport ar putea fi creionată prin traversarea unor zone de habitat. Unele trasee 

propuse se pot învecina sau traversa arii naturale protejate iar realizarea noii infrastructuri rutiere 

poate conduce la fragmentarea habitatelor. Dat fiind faptul ca aceste trasee sunt numai propuse prin 

PATJ, acest risc nu este iminent, dar s-a acordat acest punctaj pentru a atrage atentia asupra riscului 

potential al afectarii biodiversitatii. 

- Celelalte componente identificate ca fiind afectate pozitiv au fost (in ordinea descrescatoare a 

punctajului): Aer/Factorii climatici, Valorile materiale și patrimoniul cultural, Apa, solul. 

 

În consecintă, se poate afirma faptul că implementarea PATJ va avea un impact potential 

global pozitiv asupra componentelor de mediu. 

 

8.  POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV 

ASUPRA SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTIERA  

Asezarea geografică a județului Dolj îi conferă acestuia o amplasare privilegiată, datorită 

faptului că  Fluviul Dunărea străbate partea de sud a judeţului pe o distantă de 150 km, formând 

totodată graniţa cu Bulgaria. Aşadar vorbim despre un judeţ al României care este situat în zona de 

cooperare transfrontalieră, care face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, a României.  

Se învecinează cu Bulgaria, mai exact cu regiunea Severozapaden (Vidin, Montana, Vratsa) 

legătura între cele doua județe fiind asigurată de cele două punctele de trecere a frontierei de la 

Calafat şi respectiv Bechet. 

Judeţul Dolj a făcut parte din Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-

2013, iar recent Romania şi Bulgaria au transmis oficial viitorul Program transfrontalier catre Comisia 

Europeana, prin intermediul SFC– Sistemul de Comunicare al UE privind Fondurile structurale. Astfel, 

aria eligibilă a noului Program de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 include 
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judetele Constanta, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi din România și districtele Vidin, 

Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich din Bulgaria. 

 

 

Figura nr. 7.- Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 

Aşezarea geografică a judeţului avantajează dezvoltarea legăturilor comerciale cu Europa de 

Vest prin relaţionarea cu principalele trasee rutiere şi/sau feroviare precum şi prin coridorul Dunării. 

Pentru a permite exploatarea la maxim a poziţiei geografice din punct de vedere economic este 

necesară existenţa şi menţinerea la nivele înalte a unei reţele de căi de comunicaţie dense şi 

moderne, a unei reţele de localităţi echilibrat dezvoltate pe suprafaţa judeţului precum şi o mai bună 

cooperare transfrontalieră a judeţului cu Bulgaria. 

În ansamblul său, PATJ Dolj conţine obiective şi măsuri a căror implementare generează efecte 

la nivel local şi judeţean. Analiza efectelor de mediu ce pot apare “la distanţă” ca urmare a 

implementării măsurilor propuse nu au condus la identificarea unor posibile efecte semnificative în 

context transfrontier. 

Singurul proiect propuse prin PATJ care ar putea avea efecte transfrontiera este: Domeniul 1.5. 

Infrastructura de transport/ Subdomeniul: Transportul naval/ Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 

rețeaua TEN-T centrală, coridorul european Rin-Dunăre - Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 

sectorul comun româno-bulgar al Dunării (kmfl. 845,5 - kmfl. 375).  

Acesta este un proiect prioritar pentru Romania fiind identificat de Comisia Europeana intr-o 

serie de studii privind dezvoltarea si finantarea retelei TEN-T pana in anul 2030. Proiectul este in 
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procedura de reglementare dpv al protectiei mediului conform informatiilor de pe site-ul  

http://www.anpm.ro17, urmând să fie parcursă și etapa de consultare transfrontieră. 

 

9. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA, CÂT 

DE COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL 

IMPLEMENTĂRII PATJ 

În cadrul evaluarii potentialelor efecte asupra mediului au fost identificate, pentru o serie de 

obiective specifice, masuri ce vizeaza dezvoltarea anumitor sectoare și a caror implementare ar 

putea genera un impact negativ asupra mediului înconjurator. O parte dintre aceste masuri derivă 

direct din corelarea PATJ cu planurile si strategiile existente la nivel national și regional 

În general, majoritatea proiectelor de investitii pot fi asociate cu riscuri de mediu, iar prevenirea 

și reducerea efectelor adverse se poate realiza doar prin evaluarea acestora pe parcursul tuturor 

etapelor vizând implementarea proiectelor (proiectare, constructie, functionare). 

Conform legislatiei de mediu în vigoare, toate proiectele de investitii care prezintă un potential 

impact asupra mediului se supun evaluarilor de mediu. 

Caracterul relativ general al masurilor propuse în vederea atingerii obiectivelor PATJ permite 

ulterior o flexibilitate în alegerea solutiilor propriu-zise de implementare și, în consecintă, posibilitatea 

de adoptare a celor mai bune solutii din punct de vedere al protectiei mediului. 

În acest context, recomandarile de masuri privind prevenirea, reducerea și compensarea 

efectelor adverse asupra mediului au de asemenea un caracter relativ general, pentru fiecare proiect 

în parte ce va fi realizat urmând a se stabili, conform procedurilor legislative în vigoare și în functie 

de specificul lui, masurile concrete de prevenire, diminuare sau compensare a impactului asupra 

mediului. 

În continuare sunt prezentate măsuri de prevenire, reducere, compensare a efectelor adverse 

asupra mediului pentru fiecare aspect de mediu identificat ca fiind relevant pentru PATJ. Sunt 

prezentate de asemenea si masurile propuse de elaboratorii Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judetului Dolj. 

 

 

                                                 
  
17 http://www.anpm.ro/-/memoriul-de-prezentare-pentru-proiectul-imbunatatirea-conditiilor-de-navigatie-pe-sectorul-
comun-romano-bulgar-al-dunarii-titular-administratia-fluvia 
http://www.anpm.ro/documente-procedura-eim-si-ea/-/asset_publisher/Wzb2ztRkJWtj/content/indrumar-pentru-
proiectul-imbunatatirea-conditiilor-de-navigatie-pe-sectorul-comun-romano-bulgar-al-dunarii-titular-a-f-d-j-r-a-galati  

http://www.anpm.ro/
http://www.anpm.ro/-/memoriul-de-prezentare-pentru-proiectul-imbunatatirea-conditiilor-de-navigatie-pe-sectorul-comun-romano-bulgar-al-dunarii-titular-administratia-fluvia
http://www.anpm.ro/-/memoriul-de-prezentare-pentru-proiectul-imbunatatirea-conditiilor-de-navigatie-pe-sectorul-comun-romano-bulgar-al-dunarii-titular-administratia-fluvia
http://www.anpm.ro/documente-procedura-eim-si-ea/-/asset_publisher/Wzb2ztRkJWtj/content/indrumar-pentru-proiectul-imbunatatirea-conditiilor-de-navigatie-pe-sectorul-comun-romano-bulgar-al-dunarii-titular-a-f-d-j-r-a-galati
http://www.anpm.ro/documente-procedura-eim-si-ea/-/asset_publisher/Wzb2ztRkJWtj/content/indrumar-pentru-proiectul-imbunatatirea-conditiilor-de-navigatie-pe-sectorul-comun-romano-bulgar-al-dunarii-titular-a-f-d-j-r-a-galati
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Tabel 9.1:  

Măsuri de prevenire, reducere, compensare a efectelor adverse asupra 
mediului 

 

Aspecte de 

mediu 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare 

Calitatea aerului si 

schimbarile 

climatice 

-Retehnologizarea unitatilor industriale va trebui sa aiba in vedere implementarea 

unor tehnologii moderne cu un grad redus de poluare si/sau care sa permita 

retinerea si neutralizarea emisiilor poluante. 

 

-Adoptarea masurilor necesare in vederea încadrarii principalilor poluanti in 

limitele admise de legislatia in vigoare (reducerea surselor majore de poluare, 

gestionarea corespunzatoare a deseurilor menajere, reducerea emisiilor datorate 

traficului) 

 

- Prevederea de măsuri de reducere a impactului asupra calităţii aerului pe 

perioada de construcţie a obiectivelor de investitii; 

 

- Promovarea şi utilizarea de tehnologii de producere a energiei alternative; 

 

-Asigurarea de suficiente spaţii verzi (respectarea unui minim de spaţii verzi 

funcţie de obiectele de investiţie) si prevederea de perdele de protective acolo 

unde se impun. 

 

- Promovarea sistemelor de încălzire eficiente şi cu impact minim asupra mediului 

 

-mărirea suprafeţelor cu pădure şi înfiinţarea perdelelor de protecţie a câmpului, 

până la atingerea unui procent de împădurire de peste 30% din suprafaţa 

judeţului. 

Apă -Asigurarea calitativă a epurării apelor uzate deversate în ape de suprafaţă 

(conform HG 188/2002, modificată şi completată de HG 352/2005 / NTPA 001) 

sau în reţeaua publică de canalizare (NTPA 002); 

 

- Proiectarea sistemelor de canalizare adaptate ca cererea cantitativă şi 

calitativă. Extinderea retele de apa si canalizare in toate localitatile judetului. 

 

- Respectarea parametrilor de evacuare stabiliţi de operatorii de apă-canal 

 

- Respectarea condiţiilor de protecţie a cursurilor apă, în cazul în care se 

efectuează lucrări în apropierea acestora; 

 

- Obţinerea avizului de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale, când 

acesta este cerut de către autorităţi 

 

- Corelarea dintre capacitățile sistemelor de alimentare cu apa si cele ale 

sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate.  

 



RAPORT DE MEDIU                                                   PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI DOLJ 

122 
 

Aspecte de 

mediu 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare 

- Controlarea parametrilor de calitate ai apei potabile înaintea distribuției acesteia 

către populație.  

 

- Instituirea zonelor de protecție sanitara in jurul captărilor si rezervoarelor de apa 

precum si a stațiilor de epurare a apelor uzate.  

 

- Introducerea sistemului de contorizare a consumului de apa in zonele unde nu 

exista.  

- Lucrările de traversare a albiilor râurilor (poduri, podețe, conducte, linii electrice 

etc.) se vor realiza cu asigurarea condițiilor normale de scurgere a apelor  

 

-Diminuarea cantitatilor de nitrati si nitriti, proveniti din activitatile agricole 

 

- Diminuarea poluantilor specifici din apele provenite de la unitatile spitalicesti 

 

Sol -Identificarea siturilor contaminate si remedierea acestora 

 

- Respectarea condiţiilor de reducere a impactului asupra solului, în cazul noilor 

construcţii sau lucrări; 

 

- Utilizarea de îngrăşăminte chimice şi pesticide, după autorizarea acestora de 

către autorităţi cu competenţă în domeniu; 

 

- Utilizarea eficienta a terenurilor in raport cu necesitatea de dezvoltare a zonelor 

rezidențiale si industriale.  

 

- Reabilitarea amplasamentelor industriale devenite disponibile in urma 

restructurării activităților industriale si introducerea acestora in circuitul natural 

(inclusiv prin realizarea de noi spatii verzi sau împăduriri) sau reutilizarea lor in alte 

scopuri in vederea utilizării eficiente a terenurilor.  

 

-Tratarea terenurilor cu îngrăşăminte chimice si produse fitosanitare numai pe baza 

unor studii agrochimice.  

 

-In cadrul viitoarelor lucrări de construcții se va avea in vedere utilizarea pământului 

excavat in reamenajarea sau restaurarea terenurilor  

-Prevederea si realizarea de platforme de depozitare conforme cu codul bunelor 

practice pentru gunoiul de grajd 

 

Managementul  

deseurilor  

Analiza posibilitatii construirii a inca unui depozit nou pentru depozitarea 

deseurilor de tip municipal pentru minimizarea riscului unor situații limită 

 

Realizarea de spații pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri 

(deșeuri voluminoase și deșeuri menajere periculoase). 
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Aspecte de 

mediu 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare 

Biodiversitate -Respectarea interdicţiilor privind ariile protejate, în momentul realizării de noi 

investiţii; 

 

- Conservarea ariilor protejate prin măsuri specifice; 

 

- În momentul definitivării proiectelor propuse prin PATJ, acestea vor fi analizate 

caz cu caz în vederea evaluării efectelor acestora asupra biodiversității în cadrul 

procedurii de obținere a Acordului de Mediu/Avizului Natura 2000. Orice plan sau 

proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul 

ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod 

semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, va fi supus 

unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de 

interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia. 

 

-În cazul interferențelor cu arii protejate, se recomandă aplicarea principiului 

precauției, respectiv a derulării unei analize asupra gradului de afectare a 

biodiversității încă din faza de gândire a proiectelor, inclusiv în alegerea locației 

acestora, astfel încât gradul de afectare a speciilor și habitatelor să fie minim, iar 

costurile de proiectare minime; 

 

- Respectarea regimului de construire si distantelor minime de protecție fata de 

ecosistemele forestiere  

 

- Alegerea unor amplasamente optime pentru viitoarele proiecte de infrastructura 

prin care sa se evite pe cat posibil fragmentarea unor habitate. Adoptarea unor 

masuri de ameliorare in cazul realizării unor investiții ce conduc la fragmentarea 

habitatelor (coridoare de trecere pentru animale, rute ocolitoare, etc)  

 

- Evitarea realizării proiectelor de infrastructura in interiorul sau imediata vecinătate 

a ariilor protejate  

 

- Evaluarea corecta si detaliata a biodiversității in zonele in care se vor realiza 

viitoarele proiecte.  

 

- Refacerea stratului vegetal si plantarea acestuia după fiecare construcție 

realizata.  

 

-Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor ariilor naturale 

protejate este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru 

autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, 

precum și pentru persoanele fizice și juridice care deţin sau care administrează 

terenuri și alte bunuri și/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul și în 

vecinătatea ariei naturale protejate. Se va ține cont de această prevedere în cazul 

propunerii unor proiecte care interferează cu arii protejate; 
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Aspecte de 

mediu 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare 

Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes 

comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi 

perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când 

aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie 

şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea și conservarea păsărilor 

sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor 

naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor; 

Acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, pentru 

proiectele și/sau planurile care pot afecta obiectivele de conservare ale ariilor 

naturale protejate se emite numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod 

negativ integritatea ariei naturale protejate respective și după consultarea 

publicului, în conformitate cu legislaţia în domeniu; 

Scoaterea definitivă ori temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe 

raza siturilor Natura 2000 se poate face numai cu avizul custodelui/ 

administratorului acestora; 

Reducerea la minimum a intervențiilor prin defrișare în arii protejate; 

Activitățile de reîmpădurire se vor face pe baza unei analize atente a terenului ce 

urmează a fi împădurit și a speciilor autohtone; nu se vor împăduri în niciun caz 

zone cu pajiști, fie ele și degradate. 

Managementul 

riscurilor de  

mediu 

-Identificarea zonelor cu risc şi prevederea de măsuri de prevenire, reducere a 

riscului 

 

-Realizarea noilor construcții va tine cont de amplasarea acestora in raport cu 

zonele sensibile (zone inundabile, zone cu alunecări de teren sau afectate de 

eroziuni puternice) sau zonele incluse in diferite zone de protectie si siguranta ale 

diferitelor obiective (linii electrice de inalta tensiune, conducte de transport gaze 

naturale, obiective SEVESO, etc) si de restricțiile existente pentru zonele 

respective.  

- Se va urmari stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecari de teren, 

zone inundabile, eroziuni, terenuri mlastinoase) prin lucrari specific (consolidari, 

plantarea cu vegetatie arboricola, desecari sau alte tipuri de lucrari) si stabilirea 

de reguli cu privire la amplasarea de constructii in aceste zone. 

 

-Se va realiza continuu monitorizarea suprafetelor cu risc la alunecari de teren, 

torentialitate, ravenare, creep cat si imbunatatirea drenajului suprafetelor 

interfluviale, a teraselor si luncilor. 

 

-Realizarea lucrarilor agricole se va face in lungul curbelor de nivel si se va evita 

suprapasunatul in zonele de obarsie ale organismelor torentiale 

Peisaj  

 

-Identificarea şi marcarea în documenţaţiile de urbanism a zonelor de peisaj  

 

- Respectarea condiţiilor stabilite pentru păstrarea specificului peisagistic şi 

arhitectonic, stabilit prin regulile de urbanism 
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Aspecte de 

mediu 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare 

 

- In funcție de configurația arhitecturala sau amplasament, realizarea noilor 

construcții trebuie sa tina cont de aspectul general al zonei.  

 

-Interzicerea realizării facilitaților de producție in zone protejate  

Valori material, 

Patrimoniu 

cultural 

-Identificarea şi marcarea în documenţaţiile de urbanism a zonelor de moştenire 

culturală si patrimoniu 

 

- In funcție de configurația arhitecturala sau amplasament, realizarea noilor 

construcții trebuie sa tina cont de aspectul general al zonei si de prezenta 

obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de protecție a acestora.  

 

-Interzicerea realizării facilitaților de producție in zone protejate sau in interiorul 

zonelor de protecție a monumentelor istorice  

 

-In functie de configuratia arhitecturala sau amplasament, realizarea noilor 

constructii trebuie sa tina cont de aspectul general al zonei si de prezenta 

obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de protective a acestora 

 

-Interzicerea realizarii facilitatilor de productie in interiorul zonelor de protectie a 

monumentelor istorice 

Populatia si  

Sănătate umană 

-Asigurarea cu sisteme de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga 

populaţie a judeţului; 

 

- Instituirea de zone de protecţie sanitară în jurul captărilor de apă; 

 

- Asigurarea cu sisteme controlate de gestionare a deşeurilor pentru întreaga 

populaţie a judeţului; 

 

- Asigurarea alimentării cu apă din surse cu parametri ridicaţi, verificaţi de către 

autorităţile de sănătate publică 

 

- Cu privire la dezvoltarea sectorului industrial, va trebui sa se aibă in vedere 

amplasarea noilor obiective industriale in afara zonelor rezidențiale.  

 

-Adoptarea masurilor necesare pentru reducerea poluării fonice, astfel incat sa se 

respecte limitele prevăzute de legislația in vigoare (utilizarea unor echipamente si 

tehnologii performante din punct de vedere al nivelului de zgomot generat, izolarea 

fonica a clădirilor unde se găsesc surse generatoare de zgomot si vibrații, 

asigurarea perdelelor verzi de protecție de-a lungul drumurilor si cailor ferate, etc.)  

 

-Realizarea perdelelor verzi de protecție intre zonele rezidențiale si cele industriale.  

 

-Extinderea spatiilor verzi in zonele urbane si reabilitarea celor existente 
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Aspecte de 

mediu 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare 

Transport durabil -Promovarea utilizării de mijloace de transport alternative 

 

- Asigurarea de rute de transport moderne şi conexiuni adaptate la cerinţele de 

transport 

Turism durabil -Promovarea turismului durabil 

 

- Asigurarea de sisteme de utilităţi pentru zonele turistice (din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ) 

Conservarea  

resurselor 

-Se va avea in vedere utilizarea pe scara cat mai larga a surselor regenerabile de 

energie 
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10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA 

VARIANTELOR ALESE PENTRU PATJ ȘI O DESCRIERE A MODULUI ÎN 

CARE S-A EFECTUAT  EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTĂȚI 

ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR  

Planul de Amenajare a Teritoriului pentru judeţul Dolj este un document care a fost elaborat 

într-o perioadă relativ semnificativă de timp, prin efortul unei echipei pluridisciplinare (2017-2019). 

Procesul a pornit de la analiza noilor direcţii şi elemente de planificare, a potenţialului de 

dezvoltare a judeţului, a noilor necesităţi identificate, precum şi a diferenţelor între situaţia actuală 

şi cea previzionată. 

Astfel, au fost formulate obiectivele de dezvoltare, transpuse ulterior în propuneri sintetizate 

într-un plan de măsuri, în care sunt incluse politici, programe, proiecte, identificându-se şi 

potenţiale instrumente financiare pentru implementarea acestora în concordanţă cu prevederile 

strategiei de dezvoltare a judeţului Dolj. 

Elaborarea PATJ Dolj a reprezentat un proces de durata, având în vedere participarea 

tuturor instituţiilor implicate. În formularea obiectivelor/ direcţiilor de dezvoltare şi măsurilor 

propuse s-a ţinut cont de:  

-tendinţele de dezvoltare manifestate în ultimii ani;  

-opţiunile şi limitările privind potenţialul de dezvoltare al judeţului;  

-decalajul dintre situaţia existentă la nivelul judeţului şi cea care se doreşte a fi 

implementată;  

-nevoile şi opţiunile populaţiei judeţului;  

-cerinţele planurilor şi programelor judeţene/ regionale / naţionale 

În afară de alternativa 0– de neimplementare a planului– şi alternativa 1– implementarea 

PATJ prezentat nu a mai fost necesară identificarea altor alternative pentru atingerea obiectivelor 

stabilite întrucât  Strategia de Dezvoltare Spaţială  a Judeţului Dolj reprezintă un document 

integrator al planurilor si strategiilor aplicabile la nivel judetean, cu rol în armonizarea politicilor 

sectoriale. Prin PATJ s-a încercat găsirea de soluţii pentru problemele identificate prezentate la 

un grad de detaliu care să permită ulterior creionarea de acţiuni punctuale, specifice. 

Evaluarea s-a axat pe măsurile propuse prin plan şi efectele acestora asupra mediului, 

încercându-se a se propune măsuri de reducere a impactului pentru a se asigura o cât mai bună 

conformare cu obiectivele de mediu. 
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11. DESCRIEREA MASURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 

MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PATJ  

Conform Hotărârii de Guvern 1076/2004, trebuie propus un sistem de monitorizare pentru 

efectelor semnificative asupra mediului datorate implementării prevederilor PATJ Dolj. 

Monitorizarea trebuie să se concentreze pe obiectivele stabilite ca fiind relevante, astfel 

încât revizuirea planului, când va fi cazul, să poată considera măsuri suplimentare de prevenire, 

reducere, compensare a impactului asupra mediului. 

Sistemul de monitorizare cuprinde: 

 obiectivul de mediu care trebuie monitorizat şi pentru care se va analiza evoluţia între 

adoptarea PATJ şi revizuirea acestuia; 

 indicatori de monitorizare – pentru cuantificarea şi vizualizarea cu uşurinţă a evoluţiei; 

 sursa de unde pot fi obţinuţi indicatorii propuşi; 

 responsabilitatea – cine este responsabil de monitorizare. Desigur, principalul 

responsabil va fi Consiliul Judeţean Dolj, cu suportul altor instituţii. 

Pe baza evaluării din secţiunile anterioare, a fost propus un sistem de monitorizare, 

prezentat în continuare: 

 

 

 



RAPORT DE MEDIU                                                   PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI DOLJ                

 

129 

 

 

Tabel 11.1.  
 

PROGRAMUL DE MONITORIZARE 

CADRUL NATURAL 

Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
centralizarea 
rezultatelor  

Conservarea resurselor  
 
 
 
 
 
 

Consiliul 
Județean Dolj 

Exploatarea rațională și 
responsabilă a resurselor 
de substanțe minerale utile 

- Număr de exploatări conforme 
(care detin Autorizatie de mediu) 

Anual  Administratia Nationala 
“Apele Române “ 
Directia Apelor Jiu, 
Agenția Națională 
pentru Resurse 
Minerale, Garda de 
Mediu, APM Dolj 

Protejarea resurselor 
balneoturistice 

- Numărul zonelor cu/fără zone de 
protecție sanitară în jurul surselor 
de ape minerale 

Anual Conform HG 930/2005 pentru 
aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară 

şi hidrogeologică 

Administrația Bazinală 
de Apă Jiu-Craiova, 
Sistemul de 
Gospodărirea Apelor 
Dolj 

Managementul resurselor 
de apa 

Resursele anuale de apa teoretice 
si tehnic utilizabile 

Anual   Administrația Bazinală 
de Apă Jiu-Craiova, 
Sistemul de 
Gospodărirea Apelor 
Dolj 

Protecția aerului și schimbări climatice 

Implementarea normelor 
legislative specifice în 
domeniul emisiilor 

Cantitatea de poluanți evacuați în 
atmosferă 

Anual Legea 104/ 2011 privind 
calitatea aerului înconjurător  
Pe baza inventarului anual de 
emisii (surse fixe şi mobile). 
Emisii atmosferice de 
particule, oxizi de sulf (SOx), 
oxizi de azot (NOx) şi 
particule în suspensie (PM10) 
– t/an 

 
APM Dolj 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul 

Județean Dolj 
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Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
centralizarea 
rezultatelor  

Reducerea poluarii aerului 
si a emisiilor de GES 

Numarul de investitii in vederea 
maririi eficientei energetice 

Anual  Pe baza numărului de 
proiecte și investiții pentru 
care s-a emis Acord de 
Mediu sau Autorizație de 
Mediu pentru funcționare 

 
APM Dolj 

Garda de mediu Dolj 

 
 

Consiliul 
Județean Dolj 

 

Numarul de investitii in vederea 
utilizarii surselor regenerabile de 
energie pentru producere de 
caldura si apa calda 

Numar de sisteme de incalzire 
care au inlocuit sistemele de 
incalzire poluante si cu 
randamente scazute pe baza de 
lemn, carbune, cu sisteme 
performante si combustibili mai 
putin poluanti (gaze naturale, 
surse regenerabile) 

Incadrarea emisiilor de 
poluanți generați de 
procesele industriale in 
limitele stabilite prin 
Autorizatiile de mediu 

Numar depasiri ale limitelor admise 
de poluanti in atmosfera 
 

Anual  

Numar de sanctiuni aplicate pentru 
depasirea limitelor admisibile 

Protecția apelor de suprafață și subterane 

Reducerea poluării apelor 
de suprafaţă şi subterane 

Numar de beneficiari ai sistemului 
centralizat de distributie a apei 
potabile in mediul urban 

Anual Numar beneficiari/ Numar 
locuitori  

Primariile UAT-lor 
Craiova, Bailesti, 
Calafat, Filiași, 

Segarcea, Bechet, 
Dăbuleni 

Consiliul 
Județean Dolj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numar localitati rurale racordate la 
serviciile publice de alimentare cu 
apa potabila 

Numar localitati care 
beneficiaza de sistem de 
alimentare cu apa potabila/ 
Numar localitati rurale 

Consiliul Județean Dolj 
 

Epurarea corespunzătoare 
a apelor uzate urbane 
provenite din mediul urban  

- Număr stații de epurare noi sau 
reabilitate 
- Indicatori fizici, chimici și 
bacteriologici ai apei uzate epurate 

Anual Situație an curent raportată la 
anul precedent 

APM Dolj, Administrația 
Bazinală de Apă Jiu-
Craiova, Consiliul 
Județean Dolj 
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Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
centralizarea 
rezultatelor  

- Număr localități dotate cu rețea de 
canalizare 

 
Consiliul 

Județean Dolj 
 

 

Reducerea impactului 
produs de deversarea 
apelor uzate menajere 
neepurate și insuficient 
epurate provenite din 
localitățile rurale în cursurile 
de apă receptoare 

- Număr stații de epurare construite 
sau reabilitate în mediul rural 
- Lungime rețele de canalizare nou 
realizate sau modernizate (km) 
- Indicatori fizici, chimici și 
bacteriologici ai apei uzate epurate 

Anual  APM Dolj, Administrația 
Bazinală de Apă Jiu-
Craiova, Consiliul 
Județean Dolj 

Încadrarea în standardele 
de calitate a emisiilor de 
impurificatori din apele 
evacuate de diverse unități 
industriale, în emisarii 
naturali și/sau în rețelele de 
canalizare ale localităților  

- Numar de unitati industriale si 
frecvența depășirii CMA 

Anual  APM Dolj, Administrația 
Bazinală de Apă Jiu-
Craiova 

Încadrarea poluanților 
specifici din apele evacuate 
în sistemele de canalizare 
provenite de la unitățile 
spitalicești în normele 
aprobate prin HG 188/2002 
modificat de HG 352/2005 

- Indicatori fizici, chimici și 
bacteriologici ai apei uzate 
evacuate 
 

Anual  APM Dolj, Administrația 
Bazinală de Apă Jiu-
Craiova 

Îmbunătățirea stării apelor - Parametrii de calitate ai apei 
subterane si de suprafata 
- Numărul corpurilor de apă aflate 
în stare bună 

Anual Situație an curent raportată la 
anul precedent 

Protejarea corpurilor de apă 
utilizate sau care vor fi 
utilizate pentru captarea 
apei destinate consumului 
uman 

- Indicatori fizico-chimici și 
bacteriologici monitorizați 
- Numar de surse de apa utilizate 
care sunt protejate prin marcarea 
zonei de protectie sanitara 

Anual HG nr. 974/2004 pentru 
aprobarea Normelor de 
supraveghere, inspecţie 
sanitară şi monitorizare a 
calităţii apei potabile 

Protecția solurilor 
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Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
centralizarea 
rezultatelor  

Reducerea suprafețelor 
contaminate în urma 
activităților poluante 

- Suprafețe de teren contaminate / 
degradate reabilitate (ha) 
- Număr proiecte pentru reabilitarea 
siturilor poluate istoric 

Anual  APM Dolj Consiliul 
Județean Dolj 

Eliminarea posibilităților de 
scurgere pe sol și implicit în 
pânza freatică a petrolului în 
zonele de extracție, 
îmbarcare, depozitare și 
prelucrare a produselor 
petroliere 

- Suprafață afectată teren (ha) de 
scurgeri/ poluari accidentale cu 
produse petroliere 

Anual  Oficiul de Studii 
Pedologice si 
Agrochimice (OSPA) 
Dolj, Garda de Mediu 

Reducerea impactului 
pesticidelor, 
îngrășămintelor chimice și a 
produselor fitosanitare 
asupra solului  

- Cantități anuale de fertilizanți și 
pesticide utilizate la ha. 

Anual  Oficiul de Studii 
Pedologice si 
Agrochimice (OSPA) 
Dolj 

Consiliul 
Județean Dolj 

Diminuarea cantității de 
nitrați și nitriți proveniți din 
activitățile agricole ce 
poluează solul, apele de 
suprafață și subterane  

- Concentrația de nitrați  și nitriți din 
apele de suprafață și adâncime 
- Numar de platforme de depozitare 
dejectii conforme cu codul bunelor 
practice realizate 

Anual  Direcţia Agricolă Dolj, 
Oficiul de Studii 
Pedologice si 
Agrochimice (OSPA) 
Dolj, Administrația 
Bazinală de Apă Jiu-
Craiova 

Diminuarea fenomenului de 
eroziune asupra solului 

- Cantitatea de sol pierdută și 
adâncimea erodată 
- Suprafețe ameliorate 

Anual Indică măsura efortului anual 
pentru combaterea eroziunii 
solului 

Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană 
Dolj, 
Oficiul de Studii 
Pedologice si 
Agrochimice (OSPA) 
Dolj 

Retehnologizarea 
amenajărilor de îmbunătățiri 
funciare 

- Suprafața ameliorată calitativ 
(după caz: irigat, desecat, terasat 
etc.); ha 

Anual  Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare 
(ANIF) Filiala teritorială 
Dunăre-Jiu – Unitatea 
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Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
centralizarea 
rezultatelor  

de administrare 06.01 
DOLJ  

Reabilitarea terenurilor 
afectate de degradare prin 
sărăturare și acidifiere  

Suprafața reabilitată (ha) raportată 
la suprafața totală a terenurilor 
degradate prin sărăturare și 
acidifiere(ha) 

Anual  Oficiul de Studii 
Pedologice si 
Agrochimice (OSPA) 
Dolj 

Adoptarea măsurilor privind 
bunele condiții agricole și de 
mediu 

Suprafețe pe care se desfășoară 
activități agricole ecologice (ha); 

Anual Situație an curent raportată la 
anul precedent 

Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană 
Dolj, 
Oficiul de Studii 
Pedologice si 
Agrochimice (OSPA) 
Dolj 

Protecția pădurilor 

Ameliorarea terenurilor 
degradate, neproductive 
prin împădurire 

- Suprafața împădurită (ha) 
raportată la suprafața totală a 
terenurilor degradate (ha) 

Anual Situație an curent raportată la 
anul precedent 

APM Dolj, Direcția 
Silvică Dolj, Ocolul Silvic 
Amaradia, Ocolul Silvic 
Calafat, Ocolul Silvic 
Craiova, Ocolul Silvic 
Dabuleni, Ocolul Silvic 
Filiasi, Ocolul Silvic 
Perisor, Ocolul Silvic 
Poiana Mare, Ocolul 
Silvic Sadova, Ocolul 
Silvic Segarcea, 
Pepiniera Silvica Zaval 

Consiliul 
Județean Dolj 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Județean Dolj 

Realizarea perdelelor 
forestiere cu rol de protecție 

- Suprafața pădurilor cu rol de 
protecție (ha) 
 

Anual Situație an curent raportată la 
anul precedent 

Direcția Silvică Dolj, 
Ocolul Silvic Amaradia, 
Ocolul Silvic Calafat, 
Ocolul Silvic Craiova, 
Ocolul Silvic Dabuleni, 
Ocolul Silvic Filiasi, 
Ocolul Silvic Perisor, 
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Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
centralizarea 
rezultatelor  

Ocolul Silvic Poiana 
Mare, Ocolul Silvic 
Sadova, Ocolul Silvic 
Segarcea, Pepiniera 
Silvica Zaval, APM Dolj 

Respectarea zonelor de 
protecție față de păduri 

- Număr construcții ilegale 
demolate în zona de protecție a 
pădurilor 

Anual  APM Dolj, Garda de 
Mediu 

Managementul deșeurilor- se va realiza conform Planului de monitorizare prevazut in Planul județean de gestionare a deșeurilor, judetul Dolj 

 

ZONELE EXPUSE LA RISCURI NATURALE 

Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Realizarea măsurilor de 
protecție împotriva 
inundațiilor și de 
diminuare a riscurilor 
producerii inundațiilor 

- Raportul dintre suprafața afectată de 
inundații în  anul curent și cea afectată 
de inundații din anul precedent; Se va 
exprima în hectare de terenuri 
afectate/an; 
- Hărți de risc la inundații 
- Număr lucrări de îndiguire și 
regularizarea cursurilor de apă 
- Numărul anual de locuințe distruse de 
inundații 

Anual Lucrările de îndiguire și 
regularizare a cursurilor de apă 
trebuie corelate cu 
conservarea zonelor umede. 
Indicatori care exprimă 
eficiența măsurilor aplicate 
pentru reducerea efectelor 
manifestărilor riscurilor 
naturale. 
 

Instituția Prefectului 
Județului Dolj, 
Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare 
(ANIF) Filiala teritorială 
Dunăre-Jiu – Unitatea 
de administrare 06.01 
DOLJ, Administrația 
Bazinală de Apă Jiu-
Craiova  
 

 
 
 
Consiliul 
Județean Dolj 

Prevenirea și atenuarea 
efectelor alunecărilor de 
teren 

- Raportul dintre suprafața afectată de 
alunecări de teren în anul curent și cea 
aferentă anului anterior (ha) 

Anual Se va exprima în hectare de 
terenuri afectate/an; 
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Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Protecţia construcţiilor 
din unităţile administrativ 
teritoriale urbane faţă de 
riscul seismic 

- Număr de construcții consolidate Anual  Consiliul Județean Dolj 

ZONELE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE 

Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Prevenirea riscurilor 
generate de instalatiile tip 
SEVESO – adaugat de 
mine 

Marcarea pe toate documentele de 
urbanism a zonelor de protectie si 
siguranta ale obiectivelor SEVESO.  
Respectarea interdictiilor generate de 
existenta acestor zone. 

Anual  APM Dolj, Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgență (ISU) Oltenia al 
Județului Dolj  

 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Județean Dolj 

Prevenirea riscurilor 
nucleare 

- Număr de depasiri ale indicatorilor de 
radioactivitate 

Anual  Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență (ISU) 
Oltenia al Județului Dolj 

Prevenirea riscurilor 
legate de incendii în masă 

- Număr de sancțiuni aplicate Anual  Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență (ISU) 
Oltenia al Județului Dolj  

Prevenirea riscurilor 
legate de avarierea 
construcțiilor hidrotehnice 

- Număr verificari efectuate asupra 
constructiilor hidrotehnice 
 

Anual Numar de masuri 
realizate/ numar masuri 
propuse in urma 
verificarilor efectuate 

Administrația Bazinală 
de Apă Jiu-Craiova 
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PATRIMONIUL NATURAL, BIODIVERSITATEA 

Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția responsabilă 
pentru realizarea 

monitorizării 

Instituția 
responsabilă 

pentru 
coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Asigurarea managementului 
corespunzător al ariilor 
naturale protejate, inclusiv 
Natura 2000 

- Număr situri Natura2000 care 
detin Planuri de management și 
regulamente elaborate 
- Număr de Planuri de 
management și regulamente 
elaborate și avizate de MMP 

Anual  APM Dolj, 
Administrațiile ariilor 
naturale protejate, 

 
 
 

Consiliul 
Județean Dolj 

Protecția patrimoniului 
natural prin stabilirea 
zonelor de protecție a 
acestora cu instituirea 
interdicției definitive de 
construire 

- Instituirea prin documente de 
urbanism de interdictii de 
construire in zonele protejate  

Anual  Inspectoratul de Stat în 
Construcții, Garda de 
Mediu, APM Dolj 

Cunoașterea de către 
administrațiile publice locale 
a localizării exacte a limitelor 
ariilor protejate instituite prin 
HCJ nr. 19/1995, a Ordinului 
1964/2007 și HG nr. 
971/2011. 

- Număr primării care cunosc 
localizarea exactă a limitelor 
ariilor protejate.  
 

Anual  Garda de Mediu, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului    
Dolj 

Întocmirea propunerilor de 
declarare și a altor obiective 
de patrimoniu natural 

- Număr arii naturale propuse 
pentru a fi protejate 
- Număr arii naturale extinse 

Anual  Agenţia pentru Protecţia  
Mediului    Dolj 

Conservarea diversității 
biologice, a habitatelor 
naturale, a speciilor de floră 
și faună sălbatică 

- Număr de specii monitorizate 
- Suprafețe monitorizate de 
habitat al speciilor de floră și 
faună pe cale de dispariție (ha);  
- Suprafața habitatelor aflate în 
stare bună de conservare 
- Suprafața habitatelor deteriorate 
reconstruite 

Anual Situație an curent 
raportată la anul 
precedent 
 

APM Dolj, Administrațiile 
ariilor naturale protejate 
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PATRIMONIUL CULTURAL 

Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția 
responsabilă pentru 

realizarea 
monitorizării 

Instituția 
responsabilă pentru 

coordonarea 
monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Cunoașterea de către DJCP 
Timiș a situației proprietății 
monumentelor și a stării lor 
tehnice 
 

- Expertiza vizuală a starii 
tehnice 
- Stabilirea priorităților de 
intervenție 
- Protejarea obiectivelor aflate în 
pericol imediat 
 

Anual  Direcția Județeană 
pentru Cultură și 
Patrimoniu Național 
Dolj, Consiliul Local 

 
Consiliul Județean Dolj 

 
 

Întocmirea propunerilor de 
clasare/declasare a unor 
obiective de patrimoniu  

- Identificarea proprietarilor 
- Identificarea obiectivelor de 
patrimoniu care trebuiesc 
clasate/declasate 
- Expertize tehnice 

Anual  Direcția Județeană 
pentru Cultură și 
Patrimoniu Național 
Dolj, Muzeul Olteniei 
Craiova 

Protecția patrimoniului 
cultural prin stabilirea 
zonelor de protecție și 
respectarea acestora 

- Demolarea construcțiilor ilegale 
- Aplicarea de amenzi 

Anual  Direcția Județeană 
pentru Cultură și 
Patrimoniu Național 
Dolj, Inspectoratul de 
Stat în Construcții 
(ISC), CJ Dolj, 
Consiliul Local 

Valorificarea, protecția și 
conservarea obiectivelor de 
patrimoniu cultural 

 Anual  Direcția Județeană 
pentru Cultură și 
Patrimoniu Național 
Dolj, Consiliul Local, 
Muzeul Olteniei 
Craiova 

Creearea unui grup de lucru 
DJCPN, CJ, Camera de 
Comerț care să identifice și 
să propună impreună soluții 
de dezvoltare și exploatare a 

- Număr obiective de patrimoniu Bianual  Direcția Județeană 
pentru Cultură și 
Patrimoniu Național 
Dolj, CJ Dolj, Camera 
de Comerț, și Industrie 
Dolj, Centrul Județean 
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Direcţii de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor de 
mediu pentru amenajarea 
şi dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția 
responsabilă pentru 

realizarea 
monitorizării 

Instituția 
responsabilă pentru 

coordonarea 
monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

clădirilor de patrimoniu prin 
utilizări noi, adecvate. 

pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj 
(C.J.C.P.C.T. Dolj) 

 

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ 

Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția 
responsabilă pentru 

realizarea 
monitorizării 

Instituția 
responsabilă pentru 

coordonarea 
monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Creşterea gradului de 
conştientizare a populaţiei 
asupra problemelor de 
mediu 

Numărul programelor de 
informare/ conștientizare în 
probleme ce privesc mediul 
înconjurător 

Anual  APM Dolj Consiliul Județean Dolj 

 

TRANSPORT DURABIL 

Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea teritoriului 

Indicatori propuși pentru 
monitorizarea efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția 
responsabilă pentru 

realizarea 
monitorizării 

Instituția responsabilă 
pentru coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea 
rezultatelor 

Diminuarea poluării 
factorilor de mediu cu 
emisiile generate de 
traficul rutier 

- Lungimea traseelor pentru 
bicicliști, km/km2 

- Lungimea șoselelor de 
centură 

Anual  APM Dolj  Consiliul Județean Dolj 
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SĂNĂTATEA POPULAȚIEI 

Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea 
teritoriului 

Indicatori propuși 
pentru monitorizarea 

efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția 
responsabilă 

pentru realizarea 
monitorizării 

Instituția responsabilă 
pentru coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea rezultatelor 

Protejarea sănătății 
umane prin amplasarea 
obiectivelor industriale 
în afara zonelor 
rezidențiale  

- Numar de reclamatii ale 
populatiei legate de 
disconfortul produs de 
vecinatatea cu obiective 
industriale 

Anual  Direcția de 
Sănătate Publică 
Dolj, APM Dolj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Județean Dolj 

Respectarea normelor 
pentru zgomote și 
vibrații  

- Nivelul de zgomot emis 
de surse majore 
(infrastructura de transport 
și echipamentele 
industriale utilizate)  
- Numar de depasiri ale 
nivelului de zgomot 
monitorizat 

Anual Pe baza măsurătorilor nivelului 
de zgomot 

Ordin 119/2014- pentru 
aprobarea Normelor de igiena 
si a recomandarilor privind 
mediul de viata al populatiei 

STAS 10009/2017 Limite 
admisibile ale nivelului de 
zgomot 

APM Dolj, DSP Dolj 

Asigurarea calității apei 
destinate consumului 
uman 

- Număr de îmbolnăviri 
datorate calitatii apei din 
anul curent raportat la 
numărul de îmbolnăviri din 
anul precedent 

Anual Situație an curent raportată la 
anul precedent 
 
Se vor avea în vedere bolile cu 
transmitere hidrică 

APM Dolj  
Administrația 
Bazinală de Apă 
Jiu-Craiova, 
Consiliul Județean 
Dolj 
 
Direcția de 
Sănătate Publică 
Dolj 

Crearea unei zone verzi 
tampon între zonele 
rezidențiale și cele 
industriale 

- Lungime parcele plantate 
cu arbori și arbuști 

  APM Dolj ,  
Garda de Mediu 



RAPORT DE MEDIU                                                   PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI DOLJ                

 

140 

 

 

Direcţii de acţiune 
pentru realizarea 

obiectivelor de mediu 
pentru amenajarea şi 

dezvoltarea 
teritoriului 

Indicatori propuși 
pentru monitorizarea 

efectelor 

Frecvența 
monitorizării 

Observații Instituția 
responsabilă 

pentru realizarea 
monitorizării 

Instituția responsabilă 
pentru coordonarea 

monitorizării și 
centralizarea rezultatelor 

Extinderea spațiilor 
verzi în zonele urbane și 
reabilitarea celor 
existente  

- Număr spații verzi 
reabilitate  
- Număr / suprafață spații 
verzi nou create 

Anual Indică capacitatea de 
absorbţie/retenţie a GES. Se 
realizează pe baza inventarului 
suprafeţelor verzi existente la 
nivelul localităţilor 

APM Dolj  
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12. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

Lucrarea de fată reprezintă Raportul de Mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a 

Actualizarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetelui Dolj (PATJ Dolj) și a fost realizată în 

vederea emiterii Avizului de mediu în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru Planuri și Programe. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Dolj a fost elaborat de asocierea firmelor de 

arhitectură și urbanism SC Urban Team SRL, SC Search Corporation SRL si SC Velplan Design 

SRL.  

Beneficiarul lucrarii este Consiliul Judetean Dolj.  

Necesitatea documentatiei este stabilită conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificarile și completarile ulterioare. 

Raportul de Mediu a fost elaborat în conformitate cu: 

- cerintele Hotararii Guvernului (HG) nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluarii de mediu pentru planuri și programe; 

- recomandarile cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de 

mediu pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodaririi Apelor, împreună 

cu Agentia Nationala de Protectia Mediului; 

- recomandarile cuprinse în „Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri și 

programe” și în „Ghidul privind Evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare a 

teritoriului și urbanism”, elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 

2004/016– 772.03.03) „Întarirea capacitatii institutionale pentru implementarea și punerea în 

aplicare a Directivei SEA și a Directivei de Raportare”; 

- Legislatia in vigoare privind: calitatea aerului, apei si solului, biodiversitatea, 

managementul deseurilor, controlul poluarii industriale și managementul riscului. 

Continutul Raportului de Mediu pentru PATJ a fost stabilit în conformitate cu cerintele 

Anexei 2 la HG 1076/2004. 

 

Rolul PATJ este de a coordona și armoniza dezvoltarea unitatilor administrative 

componente la nivelul întregului județ. Planul trebuie sa asigure un cadru global și unitar privind 

posibilitatile de dezvoltare în context regional, national și european. PATJ Dolj a urmarit 

optimizarea utilizarii resurselor naturale ale solului și subsolului, a resurselor de muncă și a 

modului de repartitie al populatiei în vederea creării unui echilibru permanent între modul de 

valorificare a potentialului natural și economic, pe de o parte, și protectia mediului, pe de altă 

parte, printr-un management responsabil al teritoriului în acord cu principiile dezvoltarii durabile. 
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Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean vor deveni obligatorii pentru 

celelalte planuri de amenajare a teritoriului de nivel teritorial inferior și ale celor de urbanism. 

P.A.T.J. va constitui un instrument de lucru la dispoziţia autorităţilor judeţene şi locale pentru 

fundamentarea politicilor economice, sociale, demografice, ecologice, culturale etc. aceste 

politici se vor concretiza prin programe a căror implementare, monitorizare şi evaluare va reveni 

cu precădere autorităţilor administraţiei publice duse în document 

Cele patru domenii ţintă cărora li se adresează PATJ Dolj sunt: 

- structura teritoriului,  

-structura socio-demografică,  

-structura activităţilor  

-contextul suprateritorial. 

În cadrul domeniilor ţintă au fost definite domenii/subdomenii prioritare, prin opţiunile 

strategiei de dezvoltare spaţială. Pentru fiecare dintre aceste domenii/subdomenii au fost 

formulate obiective specifice şi au fost propuse măsuri şi direcţii de acţiune pentru atingerea 

obiectivelor. 

Obiectivul general al amenajării teritoriului judeţean Dolj este realizarea unei dezvoltări 

sociale şi economice durabile a teritoriului în concordanţă cu structura spaţială proprie şi în mod 

coerent cu structurile regionale, având ca scop: 

 creşterea competitivităţii teritoriului administrative judeţean în cadrul economiei naţionale; 

• promovarea coeziunii teritoriale pentru ameliorarea disparităţilor constatate la nivel zonal 

în dezvoltarea economico-socială a teritoriului, determinate atât de condiţiile geografice cât şi de 

particularităţile dezvoltării specifice care au condus la concentrări de populaţie şi activităţi 

economice în principal în jurul municipiilor şi oraşelor precum şi depopulări în zone agricole sau 

periferice montane; 

• valorificarea superioară şi protecţia patrimoniului natural şi cultural; 

• promovarea unui turism de calitate şi durabil; 

• stoparea declinului demografic, asigurarea unei creşteri a populaţiei, a stabilităţii şi 

integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale prin crearea de noi locuri de 

muncă, creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei; 

 Creșterea competitivității județului prin corelarea în plan teritorial a dezvoltării 

infrastructurilor teritoriului şi localităţilor cu organizarea reţelei generale urbane pentru 

îmbunătăţirea relaţiilor urban – rural şi dezvoltarea funcţiilor urbane. 

 

Aspecte relevante referitoare la starea actualeă a mediului în judetul Dolj  

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor 

referitoare la zona de studiu, disponibile la momentul elaborării Raportului de mediu. Analiza stării 

actuale a mediului a fost realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant: aer, apa, sol, modificări 
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climatice, biodiversitate, populația și sănătatea umană, peisajul natural, moștenirea culturală, 

eficienta energetica, gestionarea deseurilor, riscuri naturale si de mediu, turism durabil. 

Pentru evaluarea corectă a efectelor posibile ale implementarii PATJ sau ale alternativelor 

sale, s-a facut o analiză a situatiei actuale a mediului pentru a putea identifica receptorii sensibili 

din zonă 

Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

Aer - poluarea aerului, in principal, cu pulberi în suspensie, fracțiunea PM10, 
principalele surse fiind traficul rutier, activitatea de construcții, sistemul 
centralizat și individual de încălzire a populației, activitatea industrială, 
depozitarea deseurilor. 
-Încadrarea județului în regimul de gestionare II a calitatii aerului conform OM. 
1206/2015. 
-Deficitul de suprafata impadurita raportata la suprafata judetului 

Schimbari  

climatice 

-Vechimea si stare avansata de uzura fizica si morala a instalatiilor si 
echipamentelor industriale, in special sectorul distributiei de energie (30% 
pierderi in retea) 
-Nivel ridicat al emisiilor GES, în contextul utilizarii de surse de energie cu 
emisii de GES ridicate (carbune, hidrocarburi, etc) si a încalzirii locuintelor, 
majoritar, cu lemn de foc cu imposibilitatea racordarii la retelele de gaz metan 
pentru populatie, cu emisii mult mai scazute decat combustibilii traditionali 
utilizati pentru incalzire.  
-Judetul Dolj are un mare deficit de resurse forestiere in special in zonele de 
câmpie și de deal, unde practicarea agriculturii extensive a condus la 
defrișarea aproape completă a suprafețelor împădurite. Suprafeţele 
împădurite reduse vor conduce la o creştere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera si la cresterea riscului de desertificare. 

Apa -76,6% din corpurile de apă de pe cursul de apă Jiu (Jiul de Vest) sunt 
incadrate in stare “proasta”. Stare chimică “proastă” și în cazul corpului de apă 
Acumularea Ișalnița. 
-Grad ridicat de troficitate a lacurilor 
-Existenta unor zone critice sub aspectul poluarii apelor subterane cu nitrati 
proveniti din surse agricole (Mălăești și Ișalnița) 

Alimentare cu 

apa, evacuare 

-Reţelele vechi de alimentare cu apă cu pierderi mari la alimentarea cu apă 
-Materialele din care sunt realizate rețelele de alimentare cu apă și canalizare 
ape uzate (fontă, azbociment, oțel, beton) nu corespund prevederilor normelor 
în vigoare 
- Pondere mare a localităţilor fără infrastructuri de alimentare cu apă (45%) şi 

canalizare a apelor uzate (73%) 
- Lipsa zonelor de protectie sanitara pentru sursele de apa 
- Problemele legate de calitatea apei la surse 
- Nu toata populatia din mediul urban beneficiaza de sistem de alimentare cu 

apa  

http://calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Legislation/national/ORDIN-1206_2015.pdf_2063068895.pdf
http://calitateaer.ro/export/sites/default/.galleries/Legislation/national/ORDIN-1206_2015.pdf_2063068895.pdf
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Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

-Retelele de canalizare a apelor uzate prezinta un grad avansat de uzura 
datorita vechimii conductelor. Etansarile conductelor nu sunt bine realizate, 
ceea ce permite poluarea panzei freatice. 
- Numai 11 UAT din mediul rural dispun de sisteme de canalizare 
-Statiile de epurare a apelor uzate existente au tehnologii depasite, sunt in 
stare de uzura avansata si nu functioneaza in parametrii normali, neasigurând 
conditiile de calitate a apelor uzate inainte de evacuarea acestora in emisar 
-Inexistenţa staţiei de epurare a apelor uzate pentru orasul Dabuleni; 
- Statii de epurare a apei uzate in mediul rural exista numai in 2 comune 
(Caraula și Ișalnița) 
 

Sol/Utilizarea 
terenurilor 

Zone critice din punct de vedere al deteriorarii solului respectiv areale largi cu 
restrictii de ordin climatic: 

-Suprafaţa terenurilor supuse  eroziunii  în judeţul Dolj este de 20707 ha,cca 
3,5% din totalul agricol. 

- Suprafaţa terenurilor afectată de deşertizare este de 14650 ha, cca 3,5% 
din totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor afectată de alunecari este de 1324 ha, cca 0,2% din 
totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor afectată de exces de umiditate este de 14400 ha, 
cca 2,5% din totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor cu soluri acide este de  233381 ha, cca 39,5% din 
totalul agricol 
- Suprafaţa terenurilor  fara vegetatie sau vegetatie degradata este de 5200 
ha, cca 0,9% din totalul agricol 

-Sistem de irigatii limitat si invechit, inexistenta instalatiilor moderne de irigare 
si pierderi mari de apa pe reteaua de aductiune. Suprafaţa irigată a 
exploataţiilor agricole este de numai 38,2% din suprafaţa amenajată pentru 
irigaţii.  
- Existenta a 5 situri potential contaminate (tabel 3.3). 

-78 de localitati din judetul Dolj identificate ca zone vulnerabile la poluarea cu 
nitrati. 

Biodiversitate -Degradarea biodiversitatii prin exploatarea unor specii prin pescuit si practici 
agricole inadecvate 
-Activitati reduse de impadurire, intretinere si regenerare a padurilor 
-Existenta unei suprafete forestiere redusa care prezinta riscuri (saraturare, 
umiditate, degradare, etc.) 
-Zone critice forestiere datorate taierilor ilegale, pasunatului abuziv in regim de 
salbaticie 
- Extinderea speciilor invasive 
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Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

- Existenta a 4 zone vulnerabile: Jiu Superior, Desnăţui – Jieţ, Lunca Dunarii 

4, Jiu Inferior la fenomenul de eutrofizare al apelor 

-Dezvoltarea insuficienta a managementului zonelor naturale declarate 
protejate 
-Extinderea aşezărilor şi a zonelor de activitate umană care tinde să se 
apropie de zonele de protecţie a biodiversităţii, rezultând in restrângerea 
arealului ocupat de anumite specii. 
-Grad de informare şi conştientizare redus la nivelul comunităţilor locale 

Patrimoniul 
cultural 

-Insuficienta protejare a siturilor istorice 
-Degradarea fizica a unora dintre monumentele de arhitectura: imobile 
importante din municipiul Craiova- clădirile Primăriei, Colegiul Național Carol I, 
Mausoleul Filișanu în Filiași, Conacul din comuna Coțofenii din Față 
-Se afla de asemenea în pericol, pe întreg teritoriul județului Dolj, patrimoniul 

arhitectural vernacular- cauza fiind dezvoltarea social economică neavând la 

bază conceptul de dezvoltare durabilă, lipsa strategiilor de dezvoltare rurala  

care să favorizeze păstrarea unor valori tradiționale construite prin 

conservare, restaurare și punere în valoare și o refuncționalizare adecvată, 

pentru păstrarea calității peisajului tradițional rural 

-Prezenţa patrimoniul construit judeţean, în aproape toate unităţile 

administrativ- teritoriale, face ca monitorizarea şi intervenţia asupra acestuia 

să fie dificilă, cel puţin cu mijloacele existente la nivel local 

-Slaba implicare a comunităţilor în salvarea şi conservarea monumentelor 

istorice. 

Riscuri de 
mediu 

 - existenta de zone cu risc semnificativ la inundații 
-Suprafete cu dimensiuni reduse, cu probabilitate mare de producere a 
alunecarilor de teren; 
-Teritoriul judetului Dolj apartine unei zone cu probleme deosebite din punct 
de vedere al expunerii constructiilor la riscul seismic. Cele mai expuse sunt 
așezările de pe malul drept al Jiului, unde există numeroase alunecări de 
teren active sau stabilizate, care pot fi reactivate de mișcarea seismică. 
 

Riscuri antropice 

- datorate functionarii instalatiior SEVESO 

- Riscul de accident nuclear- teritoriul județului Dolj poate fi afectat de un 
accident nuclear produs la Centrala Nuclear-Electrică de la Kozlodui, 
amplasată pe teritoriul Bulgariei, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 
aproximativ 3 km sud-vest față de confluența râului Jiu cu fluviul 
Dunărea și la aproximativ 13 km vest-sud-vest față de orașul Bechet 
din județul Dolj 

- Risc de poluare a apelor 
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Componenta 
de mediu 

Probleme de mediu relevante 

Managementul 
deseurilor 

-Cantitati crescute de deseuri colectate neselectiv si depozitate in depozitele 
de deseuri. Peste 98% din deseurile generate, ingloband materii utile ca sticla, 
metal, hartie, plastic etc sunt depozitate, nefiind colectate selectiv. 
-Depozitarea deseurilor periculoase provenite din activitati casnice in 
depozitele de deseuri menajere 
-Depozitarea intamplatoare pe sol a deseurilor din mediul rural, evacuarea 
acestora in cursurile de apa, arderea necontrolata a deseurilor din mediul 
urban 
- Nu toate localitatile judetului sunt acoperite de sistemul de colectare 

centralizata al deseurilor. În anul 2018, gradul de acoperire cu servicii de 

colectare și transport a fost de 48% din care 83% în mediul urban și 9% în 

mediul rural. 

- Deseurile biodegradabile nu sunt colectate separat 

- Existenta de depozite de deseuri industriale  

- Nu sunt atinse obiectivele de colectare pentru deseuri. 

- nu există instalații (planificate sau existente) pentru pre-tratarea deșeurilor 

colectate în amestec înaintea depozitării. 

- existenta la nivelul judetului Dolj, numai a unui depozit conform la Mofleni 

care deservește întreg județul 

- Nu există spații pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri 

Sanatatea 
umana 

- Poluarea aerului in principal cu pulberi 
- Problemele legate de calitatea apei la surse. 
- Utilizarea in continuare de surse de apa neautorizate sau apa din fantani 

contaminate cu nitrati 

- unele sistemele rurale de alimentare cu apa, aflate in exploatare, nu 
beneficiaza de instalatii de tratare sau clorare, chiar daca calitatea apei 
prelevate de la sursa nu indeplineste intotdeauna conditiile de calitate, 
conform normativelor in vigoare 
-Statiile de epurare in functiune sunt intr-un grad avansat de uzura 
-Poluarea fonica datorata traficului sau activitatilor industriale  
-Managementul deficitar al resurselor de apa  
- Suprafeţe reduse si neamanajate de spaţii verzi în mediul urban 

Utilizarea 
resurselor 
naturale 

-Exploatarea necorespunzatoare a resurselor solului si subsolului si 
ecosistemelor 
-Utilizarea redusa a surselor regenerabile de enegie 

Turism 
durabil 

-Lipsa promovării resurselor turistice „alternative”, precum biodiversitatea 
faunei şi florei 
-Monumente istorice în stare avansată de degradare  
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         Situatia propusă 

Pentru realizarea Strategiei de dezvoltare spaţială a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Dolj au fost propuse măsuri care concură la fundamentarea politicilor publice privind 

valorificarea durabilă şi protejarea resurselor naturale, dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a 

tuturor zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să optimizeze 

integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, naţionale şi europene, precum şi 

conservarea şi protecţia calităţii mediului. 

Prin PATJ au fost evidenţiate principalele direcţii de acţiune şi măsuri care concură la 

implementarea obiectivelor specifice, precum şi etapa de realizare a acestora.  

Datele şi elementele de potenţial prezentate în programul de măsuri constituie un suport 

informaţional de fundamentare a deciziilor pe plan local şi judeţean pentru pregătirea şi 

aprobarea programelor de dezvoltare socio-economică anuale şi de perspectivă ale unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a judeţului Dolj.  

Programul de masuri propus prin PATJ Dolj este detaliat in documentul Strategia de 

dezvoltare şi programul de măsuri, cap. 4. Programul de masuri. 

 

Efecte semnificative asupra mediului rezultate din implementarea PATJ 

Din analiza fiecarui domeniu/ subdomeniu si masurile specifice propuse prin PATJ s-a 

constatat ca efectul global al implementarii Planului este pozitiv pentru fiecare aspect de mediu 

analizat- Populatia si sanatatea umana, Biodiversitatea, fauna si flora, Solul si utilizarea 

terenurilor, Apa, Aerul si factorii climatici, Valorile materiale si patrimonial cultural, Peisajul. 

Aceasta indica faptul ca printr-un management corespunzator si evaluare care se va realiza in 

cadrul fiecarui proiect in parte, efectele negative vor putea fi diminuate corespunzator până la 

eliminare. 

Indicatorii de calitate referitori la Populatia si sanatatea umană sunt pozitivi pentru toate 

domeniile si obiectivele propuse, acest domeniu obtinând punctajul maxim pozitiv fată de toate 

celelalte domenii analizate. În acest sens, putem spune că acest aspect a fost considerat cu 

seriozitate de către elaboratorii planului, scopul final al acestuia fiind îmbunatatirea conditiilor de 

viată și al starii de sanatate a populatiei judetului Dolj. 

 

Ca efect al evaluarii realizate s-au propus prin Raportul de mediu măsuri de prevenire, 

reducere, compensare al oricarui efect advers asupra mediului și un plan de monitorizare al 

efectelor implementarii PATJ Dolj. 
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CONCLUZIE 

Având in vedere aspectele enuntate mai sus, dar si pe cele descriptive care sunt parte 

componentă a Raportului de mediu, recomandam emiterea Avizul de Mediu pentru Planul de 

amenajare a teritoriului judeţean (PATJ Dolj), în conditiile in care sunt luate măsuri 

corespunzatoare de protectie a factorilor de mediu stabilite prin prezentul Raport. 
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LEGISLATIE DE REFERINTA 

 Legea 265/1996 actualizata privind protectia mediului 

 H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 

planuri si programe 

 Legea 278/2013 privind emisiile industriale 

 Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

 Ordin 462/1993- pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si 

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi 

de surse stationare ; 

 Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanțe periculoase 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

 Hotarare nr. 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ; 

 HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

Romaniei 

 Ordin 119/2014- pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind 

mediul de viata al populatiei 

 Hotararea 971/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 

1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania 

 STAS 10009-2017- acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot ; 

 STAS 12574-87- Conditii de calitate- aer in zone protejate ; 

 OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea 

prejudiciului asupra mediului, aprobata cu Legea 19/2008, modificata si completata de 

OUG 15/2009 

 Legea 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea 

publicului la luarea deciziei si la accesul in justitie 

 Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de legea 311/2004 

 Legea Apelor 107/1996 modificata si completata cu Legea 310/2004 si legea 112/2006 

 Ordinul 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului 
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 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

 Legea 289/2006 Privind modificarea şi completarea legii 350/2001  

 Legea 557/2001 privind aprobarea PATN, secţiunea a v-a, zone cu risc natural.  

 Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional  

 Legea 24/2007 Privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 

urbane, actualizata cu legea 47/2012  

 Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurator 

 ORDIN Nr. 598/2018 din 20 iunie 2018privind aprobarea listelor cu unităţile 

administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor 

din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător 

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică 

 HGR 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase 

 ORDIN nr.1.552/743 din 2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe 

unde există surse de nitraţi din activităţi agricole 

 HG 352 din 21 aprilie 2005privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate 
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ABREVIERI 

 
APM- agentia pentru protectia mediului 

ANPM- agentia nationala pentru protectia mediului 

DCA- Directiva Cadru Apa 

DN- drum national 

DSP- directia de sanatate publica 

GES- gaze cu efect de sera 

HG- Hotarâre de govern 

IGSU- inspectoratul general pentru situatii de urgenta 

OS- obiectiv specific 

PATJ- Planul de amenajare a teritoriului judetului Dolj 

PATN- planul de amenajare a teritoriului national 

PJGD- Planul judetean de gestionare a deseurilor 

ROSCI- situri de importanță comunitară ce aparțin rețelei ecologice Natura 2000 în 

România 

ROSPA- ariilde protecție specială avifaunistică ce aparțin rețelei ecologice Natura 

2000 în România 

RNMCA- Reteaua nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului  

SACET- sistemul de alimentare centralizată cu energie termică 

SNEGICA- Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității 

Aerului  

SNTGN- societatea nationala de transport gaze naturale 

SNAARM- Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea 

Mediului  

UAT- unitati administrative teritoriale 
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