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1. CONSIDERAȚII GENERALE 
 

Evaluarea de mediu este parte integrantă în procedura de adoptare a planurilor și programelor care 

pot avea efecte semnificative asupra mediului, în elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de 

politică, plan, program sau proiect, înainte de luarea deciziei finale în legătură cu promovarea 

acestora, reprezentând un instrument pentru factorii de decizie care îi ajută să adopte decizii prin 

care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului. 

Procedura de realizare este reglementată prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe. Această hotărâre transpune în legislația 

națională prevederile Directivei Parlamentului European și ale Consiliului European 2001/42/CE 

din 27.06.2001 privind Evaluarea impactului anumitor planuri și programe asupra mediului 

(Directiva SEA). 

Evaluarea mediului se poate efectua pentru proiecte individuale (Evaluarea Impactului asupra 

Mediului - EIM) sau pentru planuri, programe și politici (Evaluarea de mediu pentru planuri și 

programe - SEA). 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe (SEA) presupune următoarele etape: 

 Etapa de încadrare; 

 Etapa de definitivare a domeniului de evaluare; 

 Întocmirea unui raport de mediu privind efectele semnificative probabile ale propunerii de 

dezvoltare respective; 

 Desfășurarea unei consultări cu privire la propunerea de dezvoltare și la raportul de mediu 

aferent acesteia; 

 Luarea în considerare a raportului de mediu si a rezultatelor consultării în procesul de luare 

a deciziei; 

 Oferirea de informaţii publice înainte și după adoptarea deciziei și prezentarea modului în 

care s-a ţinut seama de rezultatele evaluării mediului; 

 Monitorizarea implementării planului. 

Raportul de mediu pentru Planul de gestionare a deșeurilor în județul Dolj are ca și obiective:  

 Identificarea, descrierea și evaluarea efectelor asupra mediului ca urmare a implementării 

planului; 

 Prezentarea măsurilor de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative 

asupra mediului; 

 Prezentarea alternativelor considerate, a criteriilor de evaluare şi de selecţie în principal 

din punct de vedere al protecţiei mediului a alternativei finale; 

 Definirea indicatorilor pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului ale 

implementării PJGD.  

 

1.1 Aria de acoperire a Raportului de Mediu 

 

Aria de acoperire a Raportului de mediu a fost stabilită luând în considerare obiectivele PJGD. 

Aria geografică: județul Dolj, parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
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Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Dolj va acoperi perioada 2020-2025, 

anul de referință pentru perioada de planificare fiind anul 2018. 

Pentru evaluarea situației existente au fost utilizate datele privind cantitățile de deșeuri generate și 

gestionare aferente perioadei 2014 – 2018, precum și date și informații privind instalațiile de 

gestionare a deșeurilor aferente anului 2019. 

Proiecția cantităților de deșeuri a fost realizată pentru perioada 2019 – 2040, iar planul de măsuri 

acoperă perioada 2020 – 2025. 

La stabilirea măsurilor și la determinarea capacităților noilor instalații de deșeuri din cadrul SMID 

pentru județul Dolj s-a ținut cont de toate obiectivele naționale și europene (inclusiv prevederile 

pachetului economiei circulare) până în anul 2040.  

Categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării PJGD 2020-2025 sunt următoarele: deșeurile 

municipale nepericuloase și periculoase (deșeurile menajere și similar din comerț, industrie și 

instituții) inclusiv uleiuri alimentare uzate și fluxurile speciale parte a deșeurilor municipale 

(deșeuri de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice), precum și deșeurile din 

construcții și desființări. 

În ceea ce privește prognoza generării deșeurilor, aceasta va acoperi doar deșeurile municipale 

(inclusiv biodeșeurile) și deșeurile de ambalaje, iar referitor la partea de analiză a alternativelor și 

identificarea necesarului investițional, aceste aspecte vor acoperi doar deșeurile municipale, 

acestea fiind deșeurile care intră în responsabilitatea completă a autorităților publice locale, 

elaboratorul PJGD. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deșeuri împreună cu codurile conform Listei 

europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare. 

 
Tabel 1-1: Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării 

Tip deșeu Cod deșeu 

Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile 

din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate 

separat: 

 Fracții colectate separat (cu excepția 15 01) 

 Deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din 

cimitire) 

 Alte deșeuri municipale (deșeuri municipale 

amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri stradale, deșeuri 

voluminoase etc) 

20 

 

 

20 01 

20 02 

20 03 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje 15 01 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 

35*; 20 01 36; 

Deșeuri din construcții și desființări 17 01; 17 02; 17 04 
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Pentru județul Dolj, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” s-a realizat Strategia județeană de management a 

nămolului. Obiectivul strategiei este de a realiza un concept de gestionare a nămolului provenit de 

la stațiile de epurare ape uzate și stațiile de tratare apă brută din județul Dolj, ținând cont de 

situația existentă precum și de practicile actuale referitoare la managementul nămolului la nivelul 

operatorului regional (SC Compania de Apă Oltenia SA). 

În cadrul acestei strategii sunt prezentate cantitățile de nămol rezultate de la stațiile de epurare ape 

uzate, proiecția acestora, opțiunile tehnice pentru gestionarea nămolului precum și soluția propusă 

pentru județul Dolj. Strategia a făcut de asemenea obiectul unei proceduri de evaluare a impactului 

asupra mediului (procedura derulată pentru întreg proiectul) fiind aprobată și asumată de către 

operatorul regional SC Compania de Apă Oltenia SA. 

Prin urmare, nămolurile de epurare nu au făcut obiectul planificării, în plan a fost prezentată 

situația actuală a gestionării acestui flux de deșeuri. 

 

1.2 Elaborarea Raportului de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor în județul Dolj 
 

Raportul de mediu este realizat în conformitate cu prevederile HG 1076 din 8 iulie 2004 privind 

Stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.  

Conform HG 1076/2004, raportul de mediu identifică, descrie și evaluează potențialele efecte 

semnificative asupra mediului datorate implementării planului sau programului, precum și 

alternativele acestuia, luând în considerare obiectivele și aria geografică ale planului sau 

programului.  

Conținutul Raportului de Mediu respectă prevederile Anexei 2 la HG 1076/2004 și recomandările 

Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 

programe, elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în colaborare cu Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului. 

Scopul elaborării Raportului de mediu este acela de a asigura un nivel înalt de protecție a mediului 

și de a contribui la integrarea considerațiilor cu privire la mediu în pregătirea și adoptarea Planului 

Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj. 

Grupul de lucru constituit pentru elaborarea Raportului de Mediu este format din autoritățile 

publice responsabile și din factorii potențial interesați de efectele implementării PJGD Dolj și 

anume: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj 

 Primăria Municipiului Craiova 

 Administraţia Bazinală de Ape Jiu 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj 

 Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean DOLJ 

 Compania de Apă Oltenia 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj 

 Direcţia de Sănătate Publică Dolj 

 Direcţia Silvică Dolj 
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 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj 

 Oficiul De Studii Pedologice şi Agrochimice 

 Asocierea Iridex Group Salubrizare SRL - Servicii Salubritate Bucuresti SA – Iridex 

Group Import Export SRL,  reprezentată prin lider Iridex Group Salubrizare SRL  

 SC Salubritate Craiova SA 

 Inspectoratul de Stat in Construcţii Dolj 

 SC Eco Sud SA 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ  

 Primăria Municipiului Calafat 

 Primăria Municipiului Băileşti 

 Primăria oraşului Segarcea 

 Primăria Comunei Dobreşti 

 Primăria oraşului Filiaşi 

 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dolj 

 Asociaţia „Ape fără plastic” 

 Acţiunea Ecologică Română 

 Asociaţia Ecologic-Turistică Salvaţi Natura 

 Asociaţia Voluntarilor pentru Curăţenie Morală şi Fizică – Menţine-te sănătos Moral şi 

Fizic 

1.3 Etapele evaluării 

 

Evaluarea de mediu presupune parcurgerea următoarelor etape: 

 Stabilirea contextului și a obiectivelor, stabilirea datelor primare și a ariei de acoperire; 

 Identificarea și obținerea informației relevante privind calitatea mediului; 

 Procesarea și analiza informației de mediu relevante sub forma de indicatori de mediu 

comparabili sau cuantificabili; 

 Dezvoltarea și definirea alternativelor, evaluarea efectelor pe care le-ar avea 

implementarea fiecărei asupra factorilor de mediu (inclusiv alternativa 0 - cazul 

implementării PJGD); 

 Pregătirea raportului de mediu; 

 Analiza de către grupul de lucru a Raportului de Mediu inițial; 

 Consultări pe baza draftului PJGD și a Raportului de mediu; 

 Revizuirea Raportului și a Planului, după caz. 
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2. PREZENTAREA PLANULUI JUDEȚEAN DE 

GESTIONARE A DEȘEURILOR  ÎN JUDEȚUL DOLJ 
 

2.1 Context metodologic și legislativ 

 

Obligativitatea realizării planurilor județene de gestionare a deșeurilor decurge din prevederile 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  

Conform prevederilor actului normativ menționat, PJGD este elaborat de către Consiliul Județean, 

în colaborare cu Agenția Județeană pentru Protecţia Mediului, în baza principiilor şi obiectivelor 

din PNGD şi a cadrului general din Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 

951/2007.  

PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul Agenției pentru Protecția Mediului. 

Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor se face cu respectarea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.  

Autoritățile publice şi operatorii economici au obligația furnizării datelor necesare elaborării 

planurilor, potrivit prevederilor legale.  

PJGD Dolj este în deplină conformitate cu principiile şi obiectivele Planului Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor, precum şi cu legislaţia română şi europeană în vigoare. 

PJGD a fost elaborat utilizând metodologia aprobată prin Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea 

Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de 

Gestionare a Deșeurilor și a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. De 

asemenea, la elaborarea PJGD au fost luate în considerare prevederile PNGD, aprobat prin HG nr. 

942/2017 și prevederile pachetului economiei circulare aprobat în mai 2018.  

Elaborarea PJGD în conformitate cu prevederile metodologiei și a PNGD asigură conformarea 

documentului de planificare cu prevederile legale în vigoare, precum și cu ghidurile existente la 

nivel european.  

Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, PJGD se evaluează cel puțin 

o dată la 2 ani și se revizuiesc, după caz, de către consiliul județean, în baza raportului de 

monitorizare întocmit de agenția locală pentru protecția mediului. PJGD se monitorizează anual de 

către Agenția locală pentru Protecția Mediului. 

 

2.2 Conținutul PJGD Dolj 

 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Dolj oferă o imagine de ansamblu 

asupra legislației de mediu, asupra sarcinilor și mijloacelor care pot fi folosite pentru atingerea 

obiectivelor, oferind detalii cu privire la acțiunile pe care factorii implicați trebuie să le promoveze 

pentru atingerea țintelor propuse. 
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Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a 

deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor asumate la nivel național.  

PJGD cuprinde prezentarea și evaluarea alternativelor tehnice potențiale, calculul capacităților 

necesare și estimarea costurilor aferente implementării unui sistem integrat de management al 

deșeurilor la nivelul județului Dolj. Sistemul integrat de management al deșeurilor propus de 

planul județean a fost centrat în jurul următoarelor cerințe principale: 

 Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubritate, atât în mediul urban cât și în cel 

rural; 

 Implementarea și extinderea progresivă a serviciilor de colectare selectivă a deșeurilor 

municipale; 

 Asigurarea mijloacelor de transport adecvate pentru fiecare tip de localitate; 

 Recuperarea și reciclarea deșeurilor cu valoare economică; 

 Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate (în conformitate cu țintele 

stabilite în legislație. 

Astfel, PJGD are ca scop:  

 definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi țintele Planului 

Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum și a obiectivelor și țintelor existente la nivel 

european;  

 abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor care fac obiectul planificării la 

nivel județean.  

De asemenea, PJGD va asigura după aprobare baza pentru:  

 stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor care fac 

obiectul planificării;  

 realizarea şi dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel județean;  

 elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanțării.  

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Dolj 2020-2025 cuprinde următoarele secțiuni: 

 Introducere prezintă baza legală a elaborării pjgd, sopul și obiectivele pjgd, orizontul de 

Introducere (secțiunea 1) – este prezentat cadrul general al planificării; 

 Problematica gestionării deșeurilor (secțiunea 2) – cuprinde informații privind principalele 

prevederi legislative naționale și europene și politica locală privind deșeurile; 

 Descrierea județului (secțiunea 3) - cuprinde datele socio-economice, condițiile de mediu 

și resurse și infrastructura din județul Dolj; 

 Situația actuală privind gestionarea deșeurilor (secțiunea 4) – cuprinde date privind 

generarea și gestionarea deșeurilor pentru fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac 

obiectul planificării; 

 Proiecții (secțiunea 5) – sunt prezentate ipotezele privind planificarea, proiecția socio-

economică și proiecția deșeurilor,  

 Obiective (secțiunea 6) – prezintă obiectivele și țintele stabilite pentru județul Dolj pentru 

perioada de planificare precum și cuantificarea acestora; 

 Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale (secțiunea 7) - analiza este 

prezentată doar pentru deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care în 

PNGD sunt stabilite tipul și capacitățile instalațiilor noi; 

 Prezentarea alternativei selectată (secțiunea 8) - cuprinde descrierea alternativei selectate 
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în secțiunea 7; 

 Verificarea sustenabilității (secțiunea 9); 

 Analiza senzitivității și a riscurilor (secțiunea 10); 

 Planul de acțiune (secțiunea 11); 

 Programul de prevenire a generării deșeurilor - PNPGD (secțiunea 12) – sunt prezentate 

situația actuală privind prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, 

măsurile de prevenire a generării deșeurilor propuse și modalitățile de verificare a aplicării 

măsurilor; 

 Indicatori de monitorizare (secțiunea 13) – este prezentat modul de monitorizare a 

măsurilor cuprinse în PJGD; 

 Anexe (secțiunea 14). 

Termenii utilizați în elaborarea acestui document au semnificația stabilită prin legislația europeană 

și națională aplicabilă din domeniul protecției mediului și cea specifică din domeniul gestionării 

deșeurilor. 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj a fost revizuit în deplină conformitate 

cu obiectivele și principiile: 

 Planului Naţional de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942 din 20.12.2017 

(PNGD);  

 reglementărilor legislative europene și naționale în vigoare;  

 Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020; 

 principalelor directive de deșeuri incluse în Pachetul Economiei Circulare, aprobat și 

publicat în Jurnalul Oficial al U.E. la data de 14.06.2018);  

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor, Rolul valorificării energetice a deșeurilor în 

economia circulară, 26.01.2017;  

 principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a deșeurilor municipale în judeţul 

Dolj.  

Conform prevederilor legale în vigoare, PJGD Dolj și PJPGD Dolj se vor monitoriza anual. 

Acestea se evaluează de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, o dată la 2 ani și se 

revizuiesc, după caz, de către Consiliul Județean Dolj, în baza raportului de monitorizare/evaluare 

întocmit de APM Dolj. 

 

2.3 Obiective și scop privind gestionarea deșeurilor 

 
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru 

asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus 

asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la 

nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând 

depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică). 

Principalele obiective ale PJGD Dolj 2020-2025 sunt: 

 prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul județului Dolj - 
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cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, identificarea problemelor 

care cauzează un management ineficient al deșeurilor; 

 prognoza generării deșeurilor, alternative de gestionare a deșeurilor (doar pentru deșeurile 

municipale), stabilirea, pe baza prevederilor legale și a obiectivelor stabilite prin PNGD și 

SNGD, a obiectivelor și țintelor pentru categoriilor de deșeuri care fac obiectul planificării 

la nivel județean; 

 stabilirea unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor propuse în 

Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD); 

 identificare necesităților investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale. 

Deși perioada de planificare se termină în 2025, la stabilirea măsurilor și la estimarea noilor 

capacități de investiții pentru gestionarea deșeurilor municipale trebuie să se țină seama de toate 

obiectivele și țintele naționale și europene până în anul 2040.  

În conformitate cu cerințele pachetului economiei circulare aprobat în iunie 2018, țintele de 

pregătire pentru reutilizare și reciclare cresc până în anul 2035, România trebuie să îndeplinească 

ținta de reducere a deșeurilor municipale depozitate la 10% din cantitatea generată. 

Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj are ca scop definirea 

tuturor obiectivelor și țintelor în conformitate cu cele cuprinse în Planul Național de Gestionare a 

Deșeurilor, abordarea aspectelor privind gestionarea deșeurilor municipale la nivel județean, 

respectiv a servi ca bază de date pentru stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestionării 

deșeurilor. 

Pentru fiecare obiectiv sunt prevăzute ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, justificările 

referitoare la stabilirea acestora. 

Țintele stabilite în legislația actuală sunt completate cu propunerile privind revizuirea Directivelor 

din domeniul gestionării deșeurilor avute în vedere de “Pachetul pentru economie circulară” lansat 

în 2015 de către Comisia Europeană. Măsurile concrete de îndeplinire a obiectivelor sunt 

prezentate în măsurile de guvernanță și Planul de acțiune. 

Obiectivele și măsurile referitoare la prevenirea generării deșeurilor sunt prezentate în Programul 

Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor, parte a PJGD, secțiunea 12. 

În tabelele de mai jos sunt prezentate obiectivele grupate în funcţie de tipul obiectivului, cu accent 

asupra aspectelor tehnice, îndeplinirea acestora având un impact potenţial asupra factorilor de 

mediu. 
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Tabel 2-1 Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1 Creșterea gradului de 

pregătire pentru reutilizare și 

reciclare prin aplicarea 

ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

 

 50% din cantitatea  

de deșeuri din hârtie, metal, 

plastic, sticlă și lemn din 

deșeurile menajere și 

deșeurile similare, 

inclusiv din servicii 

publice  

Termen: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50% din cantitatea totală 

de deșeuri municipale 

generate  

Termen: 2025 

 55% din cantitatea totală 

de deșeuri municipale 

generate  

Termen: 2030 

 60% din cantitatea totală 

de deșeuri municipale 

generate  

Termen: 2035 

Conformarea cu cerințele 

naționale și europene în 

vigoare (Legea nr. 211/2011, 

respectiv Directiva 

2008/98/CE) 

Termenul conform legislației 

şi a PNGD este de 2020. 

Însă obiectivul va fi atins la 

nivelul județului numai după 

delegarea serviciului 

deoperare a instalațiilor de 

deșeuri (investiții POS 

Mediu) și finalizarea 

punctelor subterane pentru 

colectarea separată a 

deșeurilor reciclabile din 

Municipiul Craiova 

Conformarea cu Directiva 

2018/851/CE 

2 Implementarea colectării 

separate a biodeșeurilor la 

nivelul întregului județ 

Termen: 31 decembrie 2025 Conformarea cu Directiva 

2018/851/CE 

 

3 Implementarea colectării 

separate a deșeurilor textile 

Termen: cel târziu în anul 

2025 

Conformarea cu Directiva 

2018/851/CE 

4 Reducerea cantității 

depozitate de deșeuri 

biodegradabile municipale  

La 35% din cantitatea totală, 

exprimată gravimetric, 

produsă în anul 1995 

Termen: 2020 

Termenul conform legislației 

şi a PNGD este de 2020. 

Însă obiectivul va fi atins 

numai după realizarea unei 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

instalații pentru tratarea 

deșeurilor municipale 

colectate în amestec. Data 

estimată pentru realizarea și 

operarea unei astfel de 

instalații este anul 2025. 

5 Depozitarea numai a 

deșeurilor supuse în 

prealabil unor operații de 

tratare 

Depozitarea deșeurilor 

municipale este permisă 

numai dacă acestea sunt 

supuse în prealabil unor 

operații de tratare fezabile 

tehnic 

Termen: 2025 

Conformarea cu prevederile 

HG nr. 349/2005 

Odată cu realizarea unei 

instalații pentru tratarea 

deșeurilor municipale 

colectate în amestec. Data 

estimată pentru realizarea și 

operarea unei astfel de 

instalații este anul 2025. 

6 Creșterea gradului de 

valorificare energetică a 

deșeurilor municipale  

Minim 15% din cantitatea 

totală de deșeuri municipale 

valorificată energetic 

Termen: 2025 

Obiectiv prevăzut de SNGD 

și PNGD 

7 Depozitarea deșeurilor 

numai în depozite conforme 

Termen: începând cu iulie 

2017 

Acest obiectiv este în 

conformitate cu prevederile 

HG nr. 349/2005 

8 Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale 

colectate separat  

Termen: permanent Este obiectiv necesar pentru 

stimularea reciclării 

deșeurilor 

9 Depozitarea a maxim 10% 

din întreaga cantitate de 

deșeuri municipale generate 

Termen: 2035 

 

 

Conformarea prevederile 

Directivei 2018/850/CE 

10 Asigurarea capacității de 

depozitare a întregii cantități 

de deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

Termen: permanent Conformarea cu prevederile 

HG nr. 349/2005 și PNGD 

11 Colectarea separată și 

tratarea corespunzătoare a 

deșeurilor periculoase 

menajere 

Termen: permanent Directiva 2018/851/CE 

prevede obligativitatea 

organizării separate a 

deșeurilor menajere 

periculoase până în ianuarie 

2025. 

În județul Dolj, sistemul este 

în curs de implementare de 

către operatorul de colectare 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

și transport delegat de ADI 

12 Colectarea separată, 

pregătirea pentru reutilizare 

sau, după caz, tratarea 

corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase  

Termen: permanent În județul Dolj, sistemul este 

în curs de implementare de 

către operatorul de colectare 

și transport delegat de ADI 

13 Încurajarea utilizării în 

agricultură a materialelor 

rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor  

Termen: permanent Conform PNGD 

 

14 Colectarea separată (atât de 

la populație câț și de la 

agenții economici) și 

valorificarea uleiului uzat 

alimentar 

Termen: permanent Deficiență identificatăîn 

analiza situației actuale 

Obiective instituționale și organizaționale 

15 Creșterea capacității 

instituționale a autorităților 

locale și a ADI 

Termen: 2022 Conform PNGD 

 

16 Intensificarea controlului 

privind modul de desfășurare 

a activităților de gestionare a 

deșeurilor municipale atât 

din punct de vedere al 

respectării prevederilor 

legale, cât și din punct de 

vedere al respectării 

prevederilor din autorizația 

de mediu 

Termen: permanent Conform PNGD 

 

Obiective privind raportarea 

17 Determinarea prin analize a 

principalilor indicatori 

privind deșeurile municipale 

(indici de generare și 

compoziție pentru fiecare tip 

de deșeuri municipale) 

Termen: 2022 Deficiență identificatăîn 

analiza situației actuale 
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Tabel 2-2 Obiective și ținte privind deșeurile de ambalaje 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1 Creșterea gradului de 

valorificare/reciclare a 

deșeurilor de ambalaje  

Valorificarea sau incinerarea 

în instalații de incinerare cu 

valorificare de energie a 

minimum 60% din greutatea 

deșeurilor de ambalaje  

Reciclarea a minimum 55% 

din greutatea totală a 

materialelor de ambalaj 

conținute în deșeurile de 

ambalaje, cu realizarea 

valorilor minime pentru 

reciclarea fiecărui tip de 

material conținut în 

deșeurile de ambalaje: 

 60% din greutate pentru 

sticlă;  

 60% din greutate pentru 

hârtie/carton; 

 50% din greutate pentru 

metal; 

 15% din greutate pentru 

lemn; 

 22,5% din greutate 

pentru plastic, 

considerându-se numai 

materialul reciclat sub 

formă de plastic.  

Termen: anual până în 2024 

inclusiv 

Pregătirea pentru reutilizare 

și reciclarea a minimum 

65% din greutatea tuturor 

deșeurilor de ambalaje 

Pregătirea pentru reutilizare 

și reciclarea următoarelor 

materiale specifice conținute 

în deșeurile de ambalaje: 

 55% pentru plastic 

 60% pentru lemn 

Prevedere legislativă, Legea 

nr. 249/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea de modificare a 

Directivei 94/62/CE privind 

ambalajele și deșeurile de 

ambalaje din Pachetul 

Economiei Circulare 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

 75% pentru metale 

feroase 

 75% pentru aluminiu 

 75% pentru sticlă 

 75% pentru hârtie ți 

carton 

Termen: începând cu 2025 

 

Tabel 2-3 Obiective și ținte privind deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1 Creșterea ratei de colectare 

separată a DEEE 

45% până în 2020 

65% din 2021 

Prevedere legislativă, OUG 

nr. 5/2015 

Deficiență identificată în 

analiza situației actuale 

2 Creșterea gradului de 

valorificare a DEEE  
Pentru categoriile prevăzute 

în anexa nr. 5 la OUG 

5/2015: 

a) pentru DEEE incluse în 

categoria 1 sau 4: 

- 85% se valorifică; şi 

- 80% se pregătesc 

pentru reutilizare şi 

se reciclează; 

b) pentru DEEE incluse în 

categoria 2: 

- 80% se valorifică; şi 

- 70% se pregătesc 

pentru reutilizare şi 

se reciclează la 

ordonanța de 

urgență; 

c) pentru DEEE incluse în 

categoria 5 sau 6: 

- 75% se valorifică; şi 

- 55% se pregătesc 

pentru reutilizare şi 

se reciclează; 

d) pentru DEEE incluse în 

categoria 3, 80% se 

Prevedere legislativă, OUG 

nr. 5/2015 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta/Termen Justificare 

reciclează 

Termen: din 15 august 2018 

 

Tabel 2-4 Obiective și ținte privind deșeurile din construcții și desființări 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

Obiective tehnice 

1 Asigurarea colectării 

întregii cantități de 

deșeuri din 

construcții și 

demolări generate la 

nivelul județului 

Dolj 

Permanent Deficiență identificată în analiza 

situației actuale 

 

2 Creșterea gradului 

de reutilizare și 

reciclare a deșeurilor 

din construcții și 

desființări  

Eșalonat, astfel: 

a) minimum 55% din cantitatea 

de deșeuri provenite din 

activităţile de construcţii în anul 

2019;  

d) minimum 70% din cantitatea 

de deșeuri provenite din 

activităţile de construcţii în anul 

2020. 

Prevedere legislativa, Legea nr. 

211/2011 și OUG nr. 68/2016 

3 Asigurarea 

capacităților de 

eliminare pentru 

DCD care nu pot fi 

valorificate 

Permanent Deficiență identificată în analiza 

situației actuale 

Obiectiv prevăzut în PNGD 

 

Tabel 2-5 Obiective și ținte privind nămolurile rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Ținta Justificare 

Obiective tehnice 

1 Gestionarea durabilă a 

nămolurilor rezultate de la 

stațiile de epurare orășenești 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut în PNGD 
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2.4 Relații cu alte planuri și programe 
 

Prin PJGD Dolj sunt propuse soluții care au fost pregătite în baza legislației europene, transpusă în 

legislația românească și a strategiilor naționale și regionale, precum: 

La nivel judetean: 

 Proiectul Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj 

 Master planul judetean de gestionare a deseurilor.  

La nivel național: 

 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat cu Hotărârea de Guvern nr.942 din 

20.12.2017, publicată în Monitorul Oficial 11 din 02.01.2018; 

 Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 870 din 06.11.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.750 din 04.12.2013; 

La nivel sectorial: 

 Strategia Națională privind Schimbările Climatice; 

 Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității; 

 Planul Național de Protecție a Apelor subterane împotriva poluării și deteriorării; 

 Planul Național de Amenajare a Bazinelor Hidrografice din România. 
Tabel 2-6 Relaţia PJGD cu alte planuri şi programe 

Plan/ 

Program  

Sector  Obiective generale  Obiective privind 

gestionarea deșeurilor  

Relația PJGD cu 

planul/ Modul în care 

PJGD tine cont de 

prevederile planului  

Planul 

național de 

gestionare a 

deșeurilor  

Gestionarea 

deşeurilor  

Dezvoltarea unui cadru 

general propice 

gestionării deșeurilor la 

nivel național cu efecte 

negative minime asupra 

mediului  

Atingerea unui grad de 

acoperire cu serviciu de 

salubrizare la nivel 

naţional 100%.  

Creșterea gradului de 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor municipale.  

Suplimentarea 

capacității de 

depozitare. Stația de 

tratare mecano-

biologică a fost inclusă 

ca și investiție la 

nivelul județului Dolj 

în PNGD.  

Strategia  

Naţională de 

Gestionare a 

Deşeurilor  

(SNGD)  

Gestionarea 

deşeurilor  

Prioritățile României în 

ceea ce privește 

gestionarea deșeurilor, 

stabilite prin SNGD 

sunt:  

₋ prioritizarea 

eforturilor în domeniul 

gestionării deşeurilor în 

linie cu ierarhia 

deşeurilor  

₋ creşterea ratei de 

reciclare şi 

îmbunătăţirea calităţii 

materialelor reciclate;  

Toate obiectivele 

vizează gestionarea 

deşeurilor  

PJGD a fost definit pe 

baza prevederilor 

stabilite în SNGD, 

conform prevederilor 

legale. Astfel:  

₋ prevederile PJGD 

respecta principiile 

ierahiei deşeurilor 

stabilind măsuri privind 

prevenirea, reciclarea, 

valorificare şi pe 

ultimul loc eliminarea 

deşeurilor  

₋ PJGD prevede 
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₋ promovarea 

valorificării deşeurilor 

din ambalaje, precum şi 

a celorlalte categorii de 

deşeuri;  

₋ reducerea impactului 

produs de carbonul 

generat de deşeuri;  

₋ încurajarea producerii 

de energie din deşeuri 

pentru deşeurile care 

nu pot fi reciclate;  

₋ organizarea bazei de 

date la nivel naţional şi 

eficientizarea 

procesului de 

monitorizare;  

₋ implementarea 

conceptului de "analiză 

a ciclului de viaţă" în 

politica de gestionare a 

deşeurilor.  

creşterea ratei de 

reciclare la 50% in anul 

2020 şi promovează 

valorificarea deşeurilor  

₋ Prin PJGD sunt 

stabilite măsuri care 

conduc la reducerea 

emisiilor GES (ex. 

prevenirea generării 

deşeurilor, colectarea 

separat şi tratarea 

deşeurilor 

biodegradabile, 

stabilizarea biologică a 

deşeurilor reziduale).  

Strategia de  

Dezvoltare  

Durabilă a  

Uniunii  

Europene,  

2010-2030  

(SDD-UE)  

Protecția 

mediului  

Protejarea capacității 

Pământului de a 

menține viața în toată 

diversitatea ei, 

respectarea limitelor 

resurselor naturale ale 

planetei și asigurarea 

unui înalt nivel de 

protecție și 

îmbunătățire a calității 

mediului.  

Prevenirea și reducerea 

poluării mediului și 

promovarea producției 

şi consumului durabile, 

pentru a determina 

distrugerea legăturii  

dintre creșterea 

economică şi 

degradarea mediului  

SDD-UE își propune ca 

obiectiv operațional: 

Evitarea producerii de 

deșeuri și încurajarea 

utilizării eficiente a 

resurselor naturale prin 

aplicarea conceptului 

ciclului de viată și prin 

promovarea reutilizării  

şi reciclării  

Prevederile PJGD sunt 

in concordanţă cu 

obiectivele stabilite 

prin SDD-UE, planul 

conţinând măsuri 

privind:  

- Prevenirea generării 

deșeurilor in toate 

etapele ciclului de viață 

al unui produs  

- Reducerea 

caracterului periculos 

al deșeurilor generate  

- Creșterea cantităţilor 

de deşeuri valorificate 

material, organic si 

energetic 

Mediu 2020  

(PAM 7)  

Protecţia 

mediului  

Prin acest program de 

acțiune pentru mediu 

(PAM), UE a consimțit 

să depună eforturi mai 

mari pentru a proteja 

Se acordă o atenție 

deosebită transformării  

deșeurilor într-o 

resursă, prin 

accentuarea măsurilor 

Prevederile PJGD sunt 

în concordanţă cu 

obiectivele stabilite 

prin PAM 7, planul 

conţinând măsuri 
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capitalul nostru natural, 

a stimula creșterea și 

inovarea caracterizate 

printr-o utilizare 

eficientă a resurselor și 

prin emisii reduse de 

carbon și a proteja 

sănătatea și bunăstarea  

oamenilor – respectând 

limitele naturale ale 

planetei.  

de prevenire, refolosire 

și reciclare, precum și 

de eliminare treptată a 

practicilor risipitoare și  

dăunătoare cum este 

depozitarea deșeurilor.  

privind prevenirea 

generării deșeurilor, 

reutilizarea, reciclarea 

si valorificarea 

acestora.  

Reducerea emisiilor de 

carbon este posibila si 

printr-o gestionare mai 

eficienta a deșeurilor, 

in special a activităților 

generatoare de gaze cu 

efect de seră.  

Foaia de 

parcurs 

privind 

eficiența 

resurselor  

Protecția 

mediului  

Foaia de parcurs către o 

Europă eficientă din 

punctul de vedere al 

utilizării resurselor 

stabilește un cadru 

coerent de politici și 

acțiuni pentru o trecere 

către o economie care 

utilizează resursele în 

mod eficient.  

Scopul este acela de a 

crește productivitatea 

resurselor, de a decupla 

creșterea economică de 

utilizarea resurselor, de 

a îmbunătăți 

competitivitatea și de a 

promova securitatea 

aprovizionării.  

Una din regulile 

menționate in foia de 

parcurs pentru 

maximizarea creșterii 

economice, 

concomitent cu 

reducerea presiunii 

asupra rezervelor de 

resurse este reciclarea.  

Se arata ca este 

necesară creşterea 

nivelului de reciclare a 

materialelor și de 

reutilizare a 

elementelor din 

componența 

produselor.  

Prevederile PJGD sunt 

în concordanţă cu 

obiectivele stabilite 

prin Foaia de parcus, 

planul conţinând 

măsuri privind 

prevenirea generării 

deșeurilor, reutilizarea, 

reciclarea si 

valorificarea acestora.  

Strategia 

națională 

privind 

schimbările 

climatice și 

creșterea 

economică 

bazată pe 

emisii 

reduse de 

carbon 

Schimbări 

climatice  

reducerea cu 20% a 

emisiilor de GES 

comparativ cu nivelul 

de referinţă înregistrat 

în 1990  

Obiectivele specifice 

pentru sectorul deșeuri  

Prevederile PJGD sunt 

in concordanţă cu 

obiectivele stabilite 

prin SNSC, planul  

conţinând măsuri 

privind prevenirea 

generării deșeurilor  

În tabelul următor se prezintă compatibilitatea opțiunilor de gestionare alese cu legislația și 

planurile naționale. 
Tabel 2-7  Legislația europeană transpusă în legislația națională 

Legislația europeană  Legislația națională 

Directiva nr. 2008/98/CE privind Legea nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 
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deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive, cu toate amendamentele sale, 

inclusiv 

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului 

European și a Consiliului (Pachetul 

economiei circulare) 

privind regimul deșeurilor cu modificările și 

completările ulterioare. 

OUG nr. 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 O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul de Mediu. 

Legea 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 

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 O.U.G. nr. 196/2005 privind 

Fondul de Mediu 

H.G. nr. 870/2013 din 6 noiembrie 2013 

privind aprobarea Strategiei Naţionale de 

Gestionare a Deşeurilor 2014-2020. 

Hotărâre nr. 942 din 20 decembrie 2017 

privind aprobarea Planului de Gestionare a 

Deșeurilor. 

Ordin 140/2019 privind aprobarea  

Metodologiei pentru elaborarea,  monitorizarea 

și revizuirea planurilor de gestionare a 

deșeurilor. 

Ordinul 739/2017 privind aprobarea procedurii 

de înregistrare a operatorilor economici care nu 

se supun autorizării de mediu conform Legii 

211/2011 privind regimul deșeurilor. 

Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu 

modificările ulterioare) de stabilire a unei 

liste de deșeuri 

H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu 

modificările și completările ulterioare 

Decizia 2014/955/UE de modificare a 

Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste 

de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

Se aplică fără transpunere  

 

La nivel naţional, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deșeurilor sunt:  

Legislația cadru privind deșeurile: 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 
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României; 

Legislația privind tratarea deșeurilor: 

 HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri: 

 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 5/02.04.2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

 HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deșeurilor de baterii şi 

acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în 

special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură. 

Legislaţia privind serviciile de salubrizare: 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Ordinul A.N.R.S.C. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare al localităţilor; 

 Ordin A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților; 

 Ordin A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităților; 

 Ordin al președintelui A.N.R.S.C.nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini- 

cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

 Ordin comun 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; 

Legislația privind deșeurile medicale: 

 Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

Alte prevederi legislative care conţin prevederi aplicabile domeniului gestionării deşeurilor: 

 Legea nr. 101 din 15 iunie 2011 republicată pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte 

privind degradarea mediului; 

 O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările şi completările 

ulterioare. 

Proiecte existente privind gestionarea deșeurilor 

În județul Dolj, în sectorul gestionării deșeurilor s-au realizat proiecte finanțate prin programul 

Phare CES și prin programul POS Mediu/POIM ( proiect SMID). 

Proiecte Phare CES 

În tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele Phare CES cu evidențierea infrastructurii 

achiziționate/realizate și a calendarului de implementare. 
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 Tabel 2-8: Stadiul implementare proiecte Phare CES 

Proiectul PHARE 

CES 

Beneficiar Investiții realizate și bunuri 

achiziționate 

Stadiu 

implementare 

„Reabilitarea sistemului 

municipal existent de 

colectare și transport 

deșeuri la nivelul 

Municipiului Băilești, 

județul Dolj” 

Municipiul 

Băilești 

Valoare: 659.000 euro 

2 auto compactoare, 8-16 m3 

59 Euro containere 1,1 m3 

5.610 Europubele 120/240 l 

Finalizat cu 

perioada de 

monitorizată 

încheiată. 

“ECO-SISTEM 

Cetate – Proiect pentru 

implementarea unui 

sistem eficient de 

gestionare a Deșeurilor 

municipale” 

Comuna Cetate Valoare: 1.073.927 euro 

2 autocompactoare de 8-16 m3 

1 Shredder 

1 Încărcător frontal 

1 Concasor 

44 Euro containere de 1,1 m3 

3.438 Europubele de 120/240 l 

1.851 unități compostare 

Finalizat cu 

perioada de 

monitorizată 

încheiată. 

“Gestionarea Deșeurilor 

menajere, colectare, 

selectare, transport și 

închiderea depozitelor de 

deșeuri menajere 

necontrolate din comuna 

Poiana Mare, județul 

Dolj” 

Comuna 

Poiana- Mare 

Valoare: 610.818 euro 

3 auto compactoare 8-16 m3 

44 Euro containere de 1,1 m3 

3.810 Europubele de 120/240 l 

Finalizat cu 

perioada de 

monitorizată 

încheiată. 

“Dezvoltarea sistemului 

de colectare selectiva și 

amenajarea stației de 

transfer în comuna 

Goicea, județul Dolj” 

Goicea 

Giurgița 

Măcesu de 

Sus Măcesu 

de Jos 

Cârna 

Bârca Bistreț 

Gighera 

Cătane 

Valoare: 1.511.316 euro 

3 Vehicule transport de 8-14 m3 

100 Euro containere de 1,1 m3 

550 Europubele de 120/240 l 

1 Stație de sortare (capacitate 

1.100 t/an) 

1 stație transfer (capacitate 1.600 

t/an) 

Finalizat cu 

perioada de 

monitorizată 

încheiată. 

“Sistem de colectare 

selectivă a deșeurilor 

menajere solide în 

comuna Urzicuța” 

Comuna 

Urzicuta 
Valoare: 124.763 

3 autocompactoare,8-16 m3 

12 Euro containere de 1,1 m3 

1.000 Europubele de 120/240 l 

Finalizat cu 

perioada de 

monitorizată 

încheiată. 
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Echipamentele de colectare au fost distribuite populației în perioada 2017-2018. Acestea sunt 

integral amortizate, înlocuirea acestora fiind în responsabilitatea noului operator regional. 

Lucrările de construcție aferente stației de sortare și de transfer Goicea au fost finalizate în anul 

2009. Stațiile nu au fost însă operate deoarece nu s-a prezentat nici un operator interesat sa 

opereze doar stația respectiva. Acestea au fost delegate în cadrul noului contract de colectare si 

transport 

Proiect SMID 

Conform prevederilor Cererii de finanțare și a Contractului de finanțare din 03.11.2014, cod CCI 

no.2014RO161PR001, valoarea totală a proiectului este de 233.331.248 lei fără TVA, proiectul 

fiind implementat prin 7 contracte: 

 2 contracte de servicii: 

 Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de 

construcţii si realizarea campaniei de conștientizare (CS 1); 

 Audit financiar al proiectului (CS 2); 

 2 contracte de lucrări: 

 CL1 -Proiectare si Execuție de Lucrări Pentru Construirea unei Staţii de Sortare si 

a unei Staţii de Compostare a Deșeurilor Biodegradabile la Mofleni – Craiova; 

 CL2– Proiectare si Execuție de Lucrări Pentru Construirea a 4 stații de transfer 

(Băilești, Calafat, Dobrești, Filiasi), a unei stații de compostare (Calafat) si 

închiderea depozitelor urbane neconforme din Calafat, Filiasi, Segarcea; 

 3 contracte de furnizare 

 Contract de furnizare 1 (CF1) : Furnizarea a 759 containere îngropate cu acționare 

prin pedala pentru colectarea deșeurilor menajere amplasate in Municipiul 

Craiova, proiectare și montaj pentru containere, 7 utilaje (21 to) de golire a 

containerelor, un utilaj de capacitate mică, un utilaj de spălare containere, două 

compactoare dotate cu sistem lateral de ridicare a pubelelor, 4 utilaje cu sistem 

de golire a pubelelor; 

 Contract de furnizare 2 (CF2): Furnizarea de unități de compostoare individuale 

pentru gospodăriile din mediul rural și orașele Bechet și Dăbuleni și 

echipamente pentru colectarea deșeurilor; 

 Contract de furnizare 3 (CF3): Furnizarea de autovehicule speciale pentru 

transportul deșeurilor reciclabile și biodegradabile. 

Operarea SMID este prevăzută a se realiza astfel: 

 Delegarea serviciului de colectare si transport unui operator regional care să deservească 

întreg județul. Acestea va opera inclusiv stația de sortare și transfer Goicea; 

 Delegarea operării tuturor instalațiilor de deșeuri realizate prin proiectul SMID unui singur 

operator. 

Depozitului conform de deșeuri nepericuloase Mofleni va rămâne în administrarea operatorului 

existent în timp ce monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme va fi asigurată de 

autoritățile publice locale în conformitate cu prevederile legale. 
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Tabel 2-9: Stadiul implementare proiect SMID 

Componentă Stadiu implementare Dată estimată finalizare 

IMPLEMENTARE 

Construcții 

Componentă Stadiu implementare Dată estimată finalizare 

CL1 Lucrările au fost finalizate, a fost 

efectuată recepția finală 

Proces verbal de recepție finala 

PVRF din 26.03.2019 

CL2 Lucrările au fost finalizate, a fost 

efectuată recepția la terminarea 

lucrărilor este în perioada de 

notificare defecte (PND) 

Recepția finala efectuata în luna mai 

2019 

 Proces verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor PVRTL din 

30.05.2019 

 

Furnizare 

CF1 În derulare Finele anului 2020 

CF2 Finalizat Bunurile au fost livrate și 

recepționate în perioada Decembrie 

2014 -august 2015 

CF3 Finalizat Bunurile au fost livrate și 

recepționate în perioada mai 2015 - 

august 2015 

Delegare 

Delegarea 

serviciului de 

colectare  și 

transport 

Procedură achiziție finalizată  

Delegarea 

operării 

instalațiilor de 

deșeuri 

Procedură de achiziții în curs de 

reluare 

2021 – data estimată pentru 

finalizarea procedurii și semnarea 

contractului de delegare 

OPERARE 
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Operarea 

sistemului de 

colectare și 

transport 

deșeuri 

municipale 

(inclusiv stație 

de sortare și 

transfer 

GOICEA) 

Contractul de delegare colectare și 

transport a fost semnat în luna 

mai 2018.    

Operatorul regional de colectare și 

transport va deservi întreg județul 

Dolj  

Temporar, pana la concesionarea 
serviciului prin licitatie publica, 
presteza serviciul de colectare si 
transport Iridex Salubrizare SRL, in 
conformitate cu contractul 
4428/1/343/08.02.2021; termen 
valabilitate 1 an; indicatorii de 
performanta sunt indicatorii din 
Regulamentul serviciului de 
salubrizare de la nivel judetean iar 
penalitatile sunt cele din contract. 

Pentru Municipiul Craiova - 
Activitatea operatorului de colectare 
si transport actual al Municipiul 
Craiova nu este monitorizata de ADI 
ECODOLJ. Activitatea va inceta in 
momentul in care operatorul 
desemnat la nivel judetean va demara 
activitatea si in Mun.Craiova, estimat 
anul 2021; in prezent este emis 
ordinul de incepere a mobilizarii (in 
data de 03.02.2021) 

 

 

Operarea 

instalațiilor de 

deșeuri 

realizare prin 

proiectul 

SMID 

Construcția instalațiilor de deșeuri 

este finalizată însă acestea nu sunt 

operate. 

2021 – data estimată a finalizării 

procedurii de achiziții 

Monitorizarea 

post-închidere 

a depozitelor 

de deșeuri 

neconforme 

Activitatea este asigurată de UAT- 

urile: Municipiului Calafat, orașului 

Filiași și orașului Segarcea 

 

 

2.5 Componentele PJGD pentru județul Dolj 

 

PJGD Dolj abordează problema deșeurilor, particularizând importantele subpuncte ale metodei de 

abordare integrate a deșeurilor, astfel: 

 Analizează și identifică situația existentă în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul 

județul Dolj; 
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 Identifică și definește problemele și deficiențele semnificative asociate practicilor existente 

de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Dolj; 

 Evaluează opțiunile disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniul 

gestionării deșeurilor la nivelul județul Dolj; 

 Selectează varianta optimă în domeniul gestionării deșeurilor pe baza unei analize pluri-

criteriale realizate la nivelul județului Dolj; 

 Formulează o strategie integrată privind gestionarea deșeurilor la nivelul județului Dolj. 

Implementarea propunerilor din PJGD va determina o îmbunătățire semnificativă a condițiilor 

generale de mediu: calitatea aerului, calitatea apelor de suprafață, soluri contaminate, ecosisteme, 

impacturi vizuale. Soluțiile adoptate sunt atât preventive (deoarece acestea vor asigura un sistem 

modern de gestionare a deșeurilor care va avea profit din produsele reciclabile conținute în deșeuri 

și va minimiza impactul asupra mediului), cât și curative (deoarece adoptă corect problemele de 

mediu și de sănătate derivate din modul actual de eliminare a deșeurilor), fiind necesare pentru 

rezolvarea problemelor legate de sistemul ineficient de gestionare a deșeurilor la nivelul județului. 

În plus, vor fi îmbunătățite activitățile corecte în sectorul gestionării deșeurilor (colectare, 

valorificare/reciclare și depozitare finală). 
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3. ASPECTE PRIVIND STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ȘI A 

EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA 

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUS 

3.1 Starea mediului - Situația actuală 

3.1.1 Caracteristici fizico-geografice ale județului Dolj 

 

Dolj este un județ situat în sud-vestul regiunii istorice Oltenia din România, aflat în zona cea mai 

mănoasă (fertilă) și roditoare a Câmpiei Române, într-o zonă ce a oferit, de-a lungul timpului, 

condiții de climă și mai ales sol dintre cele mai prielnice. 

Județul Dolj se învecinează cu județele Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt la est și 

fluviul Dunărea la sud care este și granița statală cu Bulgaria. 

Din punct de vedere administrativ județul Dolj este format din 3 municipii, Craiova - reședința a 

județului, Calafat și Băilești, 4 orașe, Segarcea, Filiași, Bechet și Dăbuleni, 104 comune și 380 

sate. 

Relieful apare ca niște trepte plate care se ridică sub formă de piramidă din lunca Dunării spre 

dealurile Amaradiei, de la 30 până la 350 m deasupra nivelului mării. 

Figura 3-1 Harta hipsometrică (a formelor de relief) a județul Dolj 

 
Din punct de vedere administrativ județul Dolj este format din 3 municipii, Craiova - reședința a 

județului, Calafat și Băilești, 4 orașe, Segarcea, Filiași, Bechet și Dăbuleni, 104 comune și 380 

sate. 

Conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și menționate în Anexa la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oltenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Amaradia
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Ordinul 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile 

municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi  ale HG 

349/2005, la nivelul județului Dolj nu există localități izolate. 

Așezare 

Privit în ansamblul teritorial al României, Doljul are o poziție sudică-sud-vestică, axată pe cursul 

inferior al râului Jiu de la care își trage numele (Jiul de Jos, sau Doljiu). Teritoriul județului se 

întinde între 43°43' și 44°42' latitudine nordică și, respectiv, 22° 50' și 24° 16' longitudine estică, 

adică pe aproximativ un grad altitudinal și un grad și jumătate longitudinal. 

Județul Dolj face parte din regiunea de Dezvoltare SUD VEST OLTENIA împreuna cu județele 

Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți. Împreună ocupă o suprafață de 29.212 km2. 

Vecini 

Doljul este învecinat cu județele: Mehedinți la vest, Gorj și Vâlcea la nord, Olt la est și fluviul 

Dunărea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanță ce constituie o parte din granița naturală a 

României cu Bulgaria. 

Suprafață 

Suprafața totală este de 7.414 kmp și reprezintă 3,1% din suprafața țării. Din acest punct de vedere 

Doljul se situează pe locul 7 între unitățile administrativ-teritoriale ale României. 

Populația 

Evoluția populației la nivel de țară, Macroregiunea 4, regiune de dezvoltare si județ pentru 

perioada 2014-2018 conform datelor de la INSSE – baza de date TEMPO On line (POP105A), 

este prezentată în tabelul următor: 
Tabel 3-1: Evoluția populației rezidente la nivel național, regional și județean 

 

 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Număr persoane 

TOTAL 19.953.089 19.875.542 19760585 19.644.350 19.530.631 

MACROREGIUNEA 

PATRU 

3.852.147 3.827.975 3.795.694 3.765.643 3.734.462 

Regiunea SUD-VEST 

OLTENIA 

2.033.784 2.015.792 1.993.482 1.973.140 1.949.940 

Dolj 650.767 646.620 641.040 635.589 630.911 

Sursa: INSSE –baza de date TEMPO On line(POP105A) prelucrate de elaboratorul PJGD 

Evoluția populației județului Dolj, pe medii de rezidență, pentru perioada 2014-2018 conform 

datelor de la INSSE –baza de date TEMPO On line(POP108D), este prezentată în tabelul următor: 
Tabel 3-2: Evoluția populației rezidente în județul Dolj, pe medii de rezidență, în perioada 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Total populație Județ DOLJ 650.767 646.620 641.040 635.589 630.911 

Total populație URBAN 337.643 335.558 332.687 327.302 327.623 

Total populație RURAL 313.124 311.062 308.353 308.287 303.288 

Sursa: INSSE –baza de date TEMPO On line(POP108D) prelucrate de elaboratorul PJGD 

În județ se manifestă o ușoară tendință de urbanizare. Astfel, în anul 2014, populația urbană 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
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reprezenta 51,88% din totalul populației județului, iar in 2018 aceasta reprezenta 51,93% din 

totalul populației județului. 

Analiza modificărilor anuale relevă faptul că pe ansamblu procesul de reducere a numărului 

locuitorilor a fost unul lent dar continuu, modificările anuale fiind cuprinse între -0,42% şi - 

0,63% . 

Județul Dolj se caracterizează printr-o mare diferență între populația de domiciliu și populația 

rezidentă. Aceasta din urmă reprezenta 91,27% din populația de domiciliu la nivel de județ și 

83,73% din populația de domiciliu din mediul rural, în anul 2018, cu o tendința de creștere a 

acestei diferențe, mai ales in mediul rural. 

Structura administrativă a județului Dolj nu a suferit modificări în perioada 2013-2019. La nivelul 

județului există, începând cu anul 2004, 3 municipii (Craiova, Băilești, Calafat), 4 orașe (Filiași, 

Bechet, Segarcea, Dăbuleni), 104 comune şi 378 sate, din care 14 aparțin de municipii şi orașe. 

Densitatea populației 

În anul 2014, conform Institutului Național de Statistică (INS), populația de domiciliu a județului 

Dolj era de 705.760 locuitori, iar în 2018 de 691.276 locuitori. În consecință, densitatea populației 

s-a diminuat de la 95,19 locuitori /km2 în anul 2014 la 93,24 locuitori /km2 în anul 2018. Pentru 

populația județului Dolj tendința este de continuă scădere. Trebuie precizat că densitatea 

populației se calculează pe baza populației de domiciliu, conform metodologiei INS. 

Numărul mediu de persoane pe gospodărie 

Conform recensământului din 2011, dimensiunea medie a unei gospodării era de 2,79 persoane. În 

mediul urban, gospodăria medie e formată din 2,77 persoane, în timp ce în mediul rural 

gospodăria medie e formată din 2,82 persoane. Gospodăria persoanelor cu veniturile cele mai 

scăzute (Decila 1 de venit) e compusă din 3,35 persoane. Aceste date au fost utilizate pentru 

analiza suportabilității tarifelor 

Clima 

Județul Dolj aparține zonei climatice temperate, cu influențe mediteraneene datorită poziției sud - 

vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care îl ocupă, în apropiere de curbura 

lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o climă mai caldă decât în partea 

centrală și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5 °C. 

Clima specifică județului Dolj este una de tip continental, de câmpie pe circa 95% din teritoriu și 

de deal pentru restul de 5%. Aceasta este caracterizată prin veri calde, secetoase, cu precipitații 

reduse, ce cad mai ales sub formă de averse, și ierni moderate, cu puține viscole și cu alternanțe cu 

perioade de încălzire. 

Temperatura medie anuală crește de la 10 grade Celsius, în nord, la 12 în Lunca Dunării. Cele mai 

mari temperaturi se înregistrează în cursul lunii iulie (cu medii între 22 și 24 grade Celsius), iar 

cele mai reduse în luna ianuarie (-2,5/-1,5 grade). Numărul mediu al zilelor de îngheț este de 80-

100/an. Cantitatea medie de precipitații scade de la nord, circa 600 mm/an (574 la Craiova), către 

sud, 500 mm/an (549 la Băilești, 520 la Calafat și 512 la Bechet). 

Vântul predominant în zona Bechet are direcția din Vest și Sud-vest, cu o frecvență mai mare 

vara. 
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Relief 

Relieful județului cuprinde zona de luncă a Dunării, câmpia și zona de deal. 

Orientarea generală este nord-vest / sud-est, sub forma unor platouri plate, care se dezvoltă în 

formă de piramidă dinspre Lunca Dunării spre Dealurile Amaradiei. 

Amplitudinea maximă a reliefului este de circa 320 m, cea mai joasă fiind înregistrată în Lunca 

Dunării (30 m), în partea de sud a județului, iar cea mai ridicată în Dealurile Amaradiei (350 m), 

în nordul extrem, la granița cu județele Gorj și Vâlcea. 

Prin înălțarea accentuată spre nord a reliefului, adâncirea văilor și formarea teraselor Dunării, la 

nivel județean au rezultat două forme și unități majore de relief: 

Piemontul Getic, alcătuit din dealuri și piemonturi tot mai accentuate și mai fragmentate pe 

măsura înaintării către nord și care ocupă circa 37% din suprafața județului, 

Câmpia Olteniei, care ocupă circa 46% din suprafață și formată din câmpuri netede care coboară 

în trepte către Lunca Dunării. 

Geologie 

Cea mai mare parte a solurilor județului sunt de tip cernisoluri (35,9%) și protisoluri (23,9%), în 

timp ce pe suprafețe restrânse se întâlnesc și hidrosoluri, cambisoluri, antrisoluri și pelsisoluri. 

Acestea sunt favorabile practicării culturii platelor, deși există numeroase zone cu constrângeri 

naturale legate de deficitul de apă, de aciditate etc. Din punct de vedere geologic, județul Dolj se 

află în marea depresiune structurată în mezozoicul superior între Carpați și Balcani, o dată cu 

înălțarea acestora. Fundamentul cristalin al depresiunii a fost acoperită cu o cuvertură groasă de 

formațiuni secundare (calcare, argile, nisipuri, pietrișuri, gresii, marne) așezate orizontal sau 

monoclinal. 

Hidrologie 

Reţeaua hidrografică a judeţului Dolj este reprezentată de Dunăre, cu afluentul Desnățui şi Jiul, 

care străbate județul de la Filiași la Zăval pe o distanta de 154 km, cu afluenții Gilort, Motru, 

Argetoaia, Rasnic şi Amaradia şi de lacuri şi iazuri (Lacul Bistreț, Fântâna Banului, Maglavit, 

Golenți, Ciuperceni). 

Teritoriul judeţului Dolj face parte din două bazine hidrografice respectiv partea centrală şi de vest 

aparține Bazinului Hidrografic Jiu iar partea de est aparține Bazinului Hidrografic Olt. În figura de 

mai jos sunt evidențiate limitele administrative ale judeţului Dolj precum şi limitele celor două 

bazine hidrografice Olt şi Jiu. 

Dunărea, al cărei curs se întinde pe 150 km în limitele județului, râul Jiu, care străbate județul de 

la nord la sud pe o distanta de 154 km şi râul Amaradia care se varsă în râul Jiu fiind cel mai mare 

afluent al acestuia de pe teritoriul județului Dolj. 

Jiul este afluent de ordinul I al Dunării şi confesează cu aceasta la 692 km amonte de vărsarea 

fluviului în Marea Neagră. 

Râul Jiu are o lungime de 339 km şi un bazin de 10.080 km2. Pe partea dreaptă râul Jiu primește 

31 afluenți dintre care mai importanți menționăm: Tismana, Jilț, Motru, Raznic. Pe partea stângă 

râul Jiu primește 21 afluenți din care mai importanți menționăm: Jiu de Est, Sadu, Cioiana, Gilort, 

Amaradia. 
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Reţeaua hidrografică însumează 3.876 km. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,3-0,4 km/kmp, 

fiind foarte redusă în partea de sud a județului, iar debitul variază între 0,5 l/s /kmp în partea de 

sud și 3 în partea de nord. Debitul mediu al Dunării în zona Calafat-Bechet este de 5.800-6.000 

mc/s, iar cel al Jiului este de circa 95 mc/s. 

Apele subterane se găsesc la 20-30 m adâncime în zona piemontană din nord, la 2-20 m pe 

terasele Dunării și în Câmpia Olteniei, respectiv la 2-5 m în Lunca Dunării. 

Ecologie și arii protejate 

În județul Dolj se găsesc 19 arii naturale protejate de interes național, dintre care: 6 botanice, 2 

paleontologice, una mixtă, 9 acvatice și o rezervație naturală. 

Aceste arii protejate sunt: Poiana Bujorului din pădurea Plenița; Valea Rea – Radovan; Dunele 

Dăbuleni (”La Cetate”); pajiștea halofilă Gighera; pajiștea Cetate din Lunca Dunării, pajiștea 

Gogoșu-Ștefănel, locul fosilifer Bucovăț; locul fosilifer Dranic; Ciuperceni-Desa; lacul Adunații 

de Deormane; complexul lacustru Preaiba-Făcăi; Balta Cilieni-Băilești; lacul Ionele; Balta 

Neagră; Balta Lată; râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele; râul Balasan amonte de 

Băilești; lacul Caraula și Zaval. Rezervația naturală Zaval ocupă cea mai mare suprafață (351,3 

ha), urmată de aria mixtă Ciuperceni-Desa (200 ha). 

În plus în județul Dolj există: 

 trei arii naturale protejate de interes internațional: ROSPA0010 Bistreț, POSPA0023 

Confluența Jiu-Dunăre și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre și 

 10 arii naturale protejate de interes comunitar, din care: 

 4 sunt situri de importanță comunitară (declarate pentru protecția a 36 de habitate: 

ROSCI0039 Ciuperceni Desa, POSCI0045 Coridorul Jiului, ROSCI0202 

Silvostepa Olteniei și ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit) și 

 6 sunt arii speciale de protecție avifaunistică (ROSPA0010 Bistreț, ROSPA0013 

Calafat-Ciuperceni-Dunăre, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0074 

Maglavit, ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni și ROSPA0137 Pădurea 

Radomir). 

Aceste situri acoperă o suprafață totală de 196.787 ha. Situl interjudețean ROSCI0045 Coridorul 

Jiului, ocupă cea mai mare suprafață (71.452 ha) și a fost declarat pentru protecția a 18 habitate. 

Următoarele situri ca și suprafață sunt RO SCI0039 Ciuperceni-Desa (39.765 ha), cu 13 habitate și 

ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre (29.206 ha), declarat pentru protecția a 34 de specii de 

păsări. 

Utilizarea terenurilor 

Suprafața județului Dolj, respectiv 741.401 ha, ceea ce reprezintă 3,1% din suprafața totală a 

României. Dintre acestea, 618.668 ha (83,4% din total) se aflau în proprietate privată, iar 122.733 

(16,6%) în proprietate publică. 

În ceea ce privește modul de utilizare a terenurilor, 78,9% din teritoriul județean este reprezentat 

de suprafețe cu destinație agricolă, iar 21,1% de suprafețe non-agricole. 

Cea mai mare problemă de la nivel județean, din perspectiva fondului funciar, continuă să o 

reprezinte ponderea foarte redusă a suprafețelor împădurite (11,5% din suprafața totală), mult sub 

media națională (28,3%) și regională (29,5%), ceea ce accentuează riscul de schimbări climatice și 

de deșertificare, mai ales în partea de sud a județului. 
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3.2 Gestionarea deșeurilor 
 

Scopul prezentului subcapitol este de a prezenta situația actuală și de a identifica punctele slabe în 

cadrul sistemului actual de gestionare a deșeurilor, privind generarea deșeurilor, colectarea și 

transportul, tratarea și valorificarea deșeurilor, respectiv eliminarea acestora. 

3.2.1 Deșeuri municipale 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și 

revizuirea Planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a Planului de gestionare a deșeurilor 

pentru Municipiul București, în această secțiune sunt prezentate informații privind: 

 Cantități de deșeuri municipale generate; 

 Structura deșeurilor municipale; 

 Compoziția deșeurilor municipale; 

 Indicii de generare a deșeurilor municipale. 

Deșeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deșeurilor menajere și similare acestora 

generate în mediul urban și rural din gospodării, instituții, unități comerciale și de la operatori 

economici, deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, la care se 

adaugă și deșeuri din construcții și demolări rezultate din amenajări interioare ale locuințelor 

colectate de operatorii de salubritate. Conform definiției aprobate prin noile reglementări în 

domeniul gestionării deșeurilor (OUG nr. 74/2018), în categoria de deșeuri municipale sunt 

incluse: 

 deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, 

sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile 

de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile 

voluminoase, inclusiv saltelele și mobilă; 

 deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile 

respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. 

În județul Dolj este organizată centralizat activitatea de colectare și de transport a deșeurilor 

menajere atât în mediul urban, cât și în mediul rural. 

Datele privind cantitățile de deșeuri menajere colectate în mediul urban și rural sunt prezentate în 

tabelul următor. 
Tabel 3-3 Cantități de deșeuri municipale colectate în perioada 2015-2019, județul Dolj 

 Categorii de deșeuri 

municipale 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Deșeuri menajere și 

similare colectate în 

amestec, din care: 

91.356 91.410 92.915 95.972 140.050 

1.1 Deșeuri menajere colectate în 

amestec 

58.665 69.850 71.030 73.666 113.320 
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1.2 Deșeuri similare colectate în 

amestec 

32.692 21.560 21.886 22.306 26.730 

2. Deșeuri menajere și 

similare colectate separat, 

din care: 

288 117 333 936 6.122 

2.1 Deșeuri menajere colectate 

separat 

145 75 237 817 5.975 

2.2 Deșeuri similare colectate 

separat 

143 41 96 119 147 

3 Deșeuri din grădini și 

parcuri 

177 132 457 302 290 

4. Deșeuri din piețe 125 24 0 0 0 

5. Deșeuri stradale 5023 4231 3740 3720 4640 

6=1+2+

3+4+5 

TOTAL deșeuri municipale 

colectate și raportate (conf. 

chestionare MUN) 

96.969 95.914 97.445 100.930 151.102 

7 Deșeuri reciclabile colectate 

de către alți operatori direct 

de la populație (conf. 

chestionare COL/TRAT) 

1.980 2.230 2.191 2.191 2.427 

8 Deșeuri menajere și similare 

generate si necolectate 

(conform estimări) 

63.546 62.897 61.114 62.305 0 

9=6+7+

8 

TOTAL deșeuri municipale 

generate 
162.495 161.041 160.749 165.426 153.529 

Sursa: pe baza chestionare MUN, COL-TRAT și estimări indici de generare deșeuri generate și 

necolectate 

În mediul urban, se observă: 

 o creștere cu aproape 42% a indicatorului de generare a deșeurilor menajere în anul 2019 

față de anul 2015; 

 indicatorul de generare în anul 2019 este similar cu media la nivel național (0.64kg/loc x zi 

în mediul urban din județul Dolj față de 0.65 kg/loc x zi media națională); 

 evoluția cantității de deșeuri menajere colectate din mediul urban are o tendință 

crescătoare similar cu evoluția populației și a veniturilor populației. 

Din analiza datelor la nivelul fiecărei localități din mediul urban a rezultat un indicator 

mediu de generare deșeuri menajere în mediul urban de 0.70 kg/loc * zi în Municipiul 

Craiova și de 0.55 kg/loc * zi în restul localităților din mediul urban. 

În mediul rural, se observă: 

 o scădere cu aproape 32,14% a indicatorului de generare a deșeurilor menajere în anul 



39 

 

2019 față de anul 2015; 

 indicatorul de generare în anul 2019 este cu uşor mai mare în comparație cu media la nivel 

național (0.37 kg/loc x zi în mediul rural din județul Dolj față de 0.30 kg/loc x zi media 

națională); 

 cantitatea de deșeuri menajere colectate creşte semnificativ în 2019 ca urmare a extinderii 

serviciului de salubrizare in toate UAT-urile din mediul rural; 

 cantitatea de deșeuri menajere colectate creşte şi se corelează cu evoluția veniturilor 

populației din județul Dolj în perioada analizată (a se vedea tabelul 3-2) care are o tendință 

crescătoare. 

Din analiza datelor furnizate, inclusiv de către ADI ECODOLJ, a rezultat un indicator 

mediu de generare deșeuri menajere în mediul rural de 0.4 kg/loc * zi. 

Structura deșeurilor municipale 

În funcție de sursa de generare, deșeurile municipale sunt de mai multe categorii. Estimarea 

cantităților de deșeuri municipale pe categorii este necesară pentru stabilirea ipotezelor privind 

colectarea separată astfel încât să se asigure colectarea unei cantități minime de deșeuri necesară 

pentru atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor. 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele analizei datelor pentru perioada de analiză, astfel: 

 Pentru perioada 2015-2018 au fost analizate datele furnizate de către operatorii de 

salubrizare prin chestionarele MUN; 

 Pentru anul 2019 au fost analizate următoarele date:  

 Date furnizate de ADI ECODOLJ pentru fiecare UAT în parte (cu excepţia 

municipiului Craiova şi oraşului Filiaşi) pentru perioada martie-decembrie 2019. 

Pe baza acestor date s-a realizat ulterior o extrapolare pentru întreg anul 2019; 

 date raportate de către operatorii de salubrizare în chestionarele statistice MUN 

transmise APM Dolj pentru municipiul Craiova şi oraşul Filiaşi. 

Din analiza datelor precizate mai sus au rezultat următoarele: 

 Deşeurile menajere sunt colectate împreună cu deșeurile similare și deșeurile din piețe prin 

urmare nu sunt disponibile date distincte (rezultate din măsurători) pentru aceste categorii 

de deșeuri; 

 Date privind cantitățile de deșeuri din parcuri și grădini nu sunt disponibile decât pentru 

Municipiul Craiova; 

 Date privind cantitățile de deșeuri stradale nu sunt disponibile decât pentru Municipiul 

Craiova. 

Prin urmare, estimarea cantităților de deșeuri municipale pe categorii s-a realizat doar pentru anul 

2019, în baza celor două seturi de date (ADI ECODOLJ şi APM Dolj). 
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Tabel 3-4: Estimarea cantității de deșeuri municipale pe categorii, anul 2019 

Categorii de deșeuri 

municipale 

Cantitate 

(tone/an) 

Mod de estimare 

Deșeuri municipale colectate 

Deșeuri menajere 126.664 80% din menajere și similare. 

Având în vedere că deșeurile menajere sunt colectate în 

amestec cu deșeurile similare pentru estimarea cantității 

de deșeuri menajere s-au utilizat indicii de generare 

rezultați din analiza prezentată în secțiunea anterioară 

(respectiv 0.4 kg/loc * zi în mediul rural, 0,7 kg/loc * zi 

in M. Craiova și 0.55 kg/loc * zi în restul localităților din 

urban) și ținând cont de gradul cu acoperire cu servicii de 

salubrizare 

Deșeuri similare 31.666 20% din menajere și similare. Pentru estimarea cantității 

de deșeuri similare s-a utilizat ipoteza din PNGD 

conform căreia acestea reprezintă circa 25% din deșeurile 

menajere 

Deșeuri din piețe 2.251 Conform estimărilor din PNGD pentru județul Dolj având 

în vedere că nu există date raportate pentru deșeurile din 

piețe. Acestea sunt colectate în amestec cu deșeurile 

menajere și din similare. 

Deșeuri similare din 

coșurile stradale, deșeuri 

abandonate 

4.176 90% din cantitatea raportatăde operatori ca fiind 20 03 03 

Deșeuri din grădini și 

parcuri 

3.054 Conform estimărilor din PNGD pentru județul Dolj având 

în vedere că nu există date raportate pentru deșeurile din 

parcuri și grădini 

Deșeuri de la măturatul 

stradal 

464 10% din cantitatea raportatăde operatori ca fiind 20 03 03 

TOTAL DEȘEURI 

MUNICIPALE 

COLECTATE 

168.275  

Deșeuri municipale care nu intra in sistem 

Deșeuri reciclabile predate 

direct reciclatorilor 

2.427 Conform chestionare COL/TRAT 

TOTAL deșeuri municipale 170.702  

Tabel 3-5: Estimarea Cantități de deșeuri municipale generate în județul Dolj în anul 2019, tone 

Categorie deșeuri Conform 

raportări 

Conform estimări Conform PNGD 

Deșeuri menajere  119.295 126.664 86.674 

Deșeuri similare în amestec 26.877 31.666 27.639 



41 

 

și separat 

Deșeuri din piețe 0 2.251 2.251 

Deșeuri din parcuri și 

grădini 
290 3.054 3.054 

Deșeuri stradale 4.640 4.640 10.560 

Deșeuri reciclabile 

colectate de către alți 

operatori direct de la 

populație 

2.427 2.427 0 

Total deșeuri municipale 153.529 170.702 158.757 

 

 

Din tabelul anterior se poate observa că deșeurile municipale estimate a se genera în județul 

Dolj pe baza:  

 raportărilor din chestionarele MUN si COL/TRAT în cazul deșeurilor 

raportate a fi colectate; 

 indicilor de generare în cazul deșeurilor generate și necolectate ; 

 ipotezelor menționate în tabelul 4-5 în ceea ce priveștestructura deșeurilor 

municipale 

sunt similare cu cantitățile estimate în PNGD. 

 

Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

Serviciul de colectare și transport deșeuri menajere, similare și din piețe este asigurat de către 3 

operatori de salubrizare în județul Dolj, 2019, astfel: 

Denumire 

operator 

Categorie 

deșeuri 

municipale 

 

UAT unde 

își 

desfășoară 

activitatea 

Activități 

derulate 

 

Autorizație 

de mediu 

 

Licență 

 

SALUBRITAT

E CRAIOVA 

SRL  

 

 Municipiul 

Craiova  

Colectare 

deșeuri 

salubrizare a 

localităţilor 

 Licență nr. 

2391/08.04.2013 

clasa 1 

Valabilă până la 

data de 

08.04.2018 

 

Asocierea 

IRIDEX 

GROUP 

SALUBRIZAR

E SRL – 

SERVICII 

SALUBRITAT

E BUCURESTI 

deșeuri 

menajere, 

deșeuri 

similare, 

deșeuri din 

pieţe, deșeuri 

din parcuri și 

grădini, 

Județul Dolj  

mai puțin 

Municipiul 

Craiova și 

orașul 

Filiași  

Colectare 

deșeuri 

salubrizare a 

localităţilor 

Autorizatia 

nr. 

42/17.09.20

18 revizuita 

05.09.2019 

Licență nr. 

3864/06.10.2016 

clasa 1 

Valabilă până la 

data de 

06.10.2021 

deținută de  

IRIDEX GROUP 
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Denumire 

operator 

Categorie 

deșeuri 

municipale 

 

UAT unde 

își 

desfășoară 

activitatea 

Activități 

derulate 

 

Autorizație 

de mediu 

 

Licență 

 

SA – IRIDEX 

GROUP 

IMPORT 

EXPORT SRL” 

 

deșeuri 

stradale 

Import-Export 

SRL Bucureşti 

 

ECO SUD SRL 

Bucureşti 

deșeuri 

menajere, 

deșeuri 

similare, 

deșeuri din 

pieţe, deșeuri 

din parcuri și 

grădini, 

deșeuri 

stradale 

Județul Dolj  Operare 

depozit 

Mofleni 

administrare 

a depozitelor 

de deșeuri 

și/sau a 

instalațiilor 

de eliminare 

a deșeurilor 

municipale 

și a 

deșeurilor 

similare 

Autorizaţia 

Integrată de 

Mediu nr. 72 

din 

24.08.2015, 

cu 

revizuirile 

ulterioare, 

cu 

valabilitate 

până la 

24.08.2025 

Licență nr. 

3683/05.05.2016 

clasa 1 

Valabilă până la 

data de 

12.05.2021 

 

Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec 

În zona deservită de operatorul județean precum și în Municipiul Craiova și orașul Filiași, 

colectarea deșeurilor menajare în amestec se realizează astfel: 

În mediul urban: 

 din zonele de case – colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie, în pubele de 

120 l 

 din zonele de blocuri - în puncte de colectare dotate cu containere de 1,1 mc 

 Municipiul Craiova – puncte de colectare subterane, amenajate şi dotate cu containere de 

5000 l  (în prezent în curs de construire) 

În mediul rural: 

 colectare din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie particulară, în pubele de 120 l; 

 în puncte de colectare echipate cu containere de 1,1 mc, pentru zonele cu acces dificil. 

Aceste puncte sunt amplasate lângă cel mai accesibil drum situate în aceste zone. 

Deșeurile în amestec sunt colectate cu vehicule specializate, fie cele existente ale operatorilor, fie 

cele furnizate prin proiectele PHARE CES, fie prin vehicule de diferite capacități, achiziționate 

prin proiectul SMID. 

Deşeurile în amestec sunt transportate la depozitul de deșeuri conform de la Mofleni. 
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Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare reciclabile 

Sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile, propus a se implementa în județul Dolj prin 

proiectul SMID și prevăzut în contractul operatorului județean de salubrizare este următorul: 

 mediul urban: 

 din zonele de case individuale (inclusiv Municipiul Craiova): 

 colectare din poartă în poartă - fiecare gospodărie va primi 2 

europubele de 240 

 litri, unul albastru pentru hârtie/carton şi unul galben pentru 

plastic/metal; 

 din puncte de colectare la fiecare 500 locuitori, echipate cu câte 1 

container verde tip clopot de 3 m3 pentru sticlă; 

 din zonele de blocuri: 

 în puncte de colectare la fiecare 500 de locuitori, dotate cu câte 3 

containere clopot de 3 m3: albastru pentru hârtie/carton, galben 

pentru plastic/metal şi verde pentru sticlă; 

 Municipiul Craiova – zonele de blocuri - puncte de colectare 

subterane la fiecare 500 locuitori, amenajate şi dotate cu containere 

de 5000 l (pentru hârtie/carton şi plastic/metal), respectiv de 3000 l 

(pentru sticlă) 

 mediul rural: 

 în puncte de colectare la fiecare 250 de locuitori, dotate cu câte 3 containere 

clopot de 1,1 m3 

Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere nu este complet operațional 

dat fiind că în Municipiul Craiova punctele de colectare subterane sunt la momentul 

elaborării PJGD în curs de execuție (dată estimativă finalizare, anul 2021). 

Colectarea deșeurilor reciclabile provenite din deșeurile similare se realizează în recipiente de 

colectare furnizați de operatorii de salubrizare, funcție de cantitățile estimate a se genera în fiecare 

unitate.  

Deșeurile reciclabile sunt colectate cu vehicule specializate, adaptate tipului de recipient de 

colectare. Necesarul de vehicule este asigurat fie de cele furnizate prin proiectele PHARE CES fie 

prin vehicule de diferite capacități, achiziționate prin proiectul SMID. 

 

Colectarea separată a biodeșeurilor menajere și similare 

În vederea atingerii ţintelor privind reducerea cantităţilor de biodeșeuri biodegradabile depozitate 

prin proiectul SMID Dolj s-a prevăzut implementarea sistemului de colectare separată a 

biodeșeurilor menajere în vederea compostării. Sistemul de colectare separată a biodeșeurilor 

menajere, prevăzut prin SMID este următorul: 

 în mediul urban: 

 în zona gospodăriilor individuale din Craiova, Băileşti, Segarcea și Calafat - 

colectare din poartă în poartă - fiecare gospodărie din Craiova, Băileşti și Calafat 

va primi 1 pubelă maro de 120 litri; pentru Filiasi nu este prevazut modul de 

colectare 

 în zona gospodăriilor individuale din Bechet și Dăbuleni – nu este prevăzută 
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colectarea separată a biodeșeurilor, ci compostarea inviduală în unități de 

compostare 

 din zonele de blocuri – implementarea sistemului de colectarea separată a 

biodeșeurilor prin aport voluntar în containere de 1,1 m3 într-o zonă pilot, 

respectiv în zona blocurilor din Municipiul Calafat. 

 în mediul rural - nu este prevăzută colectarea separată a biodeșeurilor, ci compostarea 

inviduală în unități de compostare 

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). 

Prin proiectul SMID nu s-a prevăzut colectarea separată a biodeșeurilor similar, de tip Horeca. 

 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 

Colectarea deșeurilor din parcuri şi grădini este de obicei în sarcina unor operatori specializaţi, 

care efectuează totodată şi activitățile de amenajări peisagistice pe domeniul public al localităţilor 

şi de întreţinere a spaţiilor verzi (curăţarea şi toaletarea copacilor, gardului viu, a spaţiului verde). 

Cantități distincte de deșeuri din parcuri și grădini s-au raportat doar pentru 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. 

 

Colectarea deșeurilor din piețe 

În general colectarea deșeurilor din piețe se realizează de către operatorii de colectare și transport 

deșeuri menajere și similare. Prin proiectul SMID a fost prevăzută colectarea separată a fracției 

reciclabile din deșeurile din piețe, această prevedere fiind inclusă în contractul de colectare și 

transport a noului operator județean. La momentul elaborării PJGD nu există informații privind 

gradul de implementare a sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile, însă se estimează că 

acesta va deveni 100% operațional odată cu operarea noilor instalații de deșeuri realizate prin 

proiectul SMID. 

Prin proiectul SMID nu a fost prevăzută colectarea separată a biodeșeurilor din piețe. 

 

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 – 420.829 locuitori deserviţi 

 zona 2 Băileşti – 51.646 locuitori deserviţi 

 zona 3 Calafat – 43.383 locuitori deserviţi 

 zona 4 Filiaşi – 27.219 locuitori deserviţi 

 zona 5 Dobreşti – 57.685 locuitori deserviţi 

 zona 6 Goicea – 16.975 locuitori deserviţi 

La nivelului județului Dolj s-au realizat 5 stații de transfer din care 4 finanțate prin proiectul 

SMID (POS Mediu) și 1 stație finanțată prin programul Phare CES: 
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 Stație de transfer la Băilești, (investiție POS Mediu) 

 Stație de transfer Calafat, (investiție POS Mediu) 

 Stație de transfer Filiasi, (investiție POS Mediu) 

 Stație de transfer Dobrești, (investiție POS Mediu) 

 Stație de transfer Goicea, (investiți Phare) 

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. 

În cazul în care procedura de delegare nu se va finaliza în anul 2021, operarea stațiilor va fi 

preluată de către Serviciul public de Salubritate al județului Dolj, serviciu constituit în subordinea 

Consiliului Județean Dolj în acest scop 

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. 
Tabel 3-6: Caracteristici stații de transfer 

Localizare Suprafața, 

m2 

Capacitate 

proiectată, 

t/an 

Tipuri de deșeuri transferate / 

Destinația deșeurilor 

Codul 

operațiunii de 

valorificare 

Băilești - 15.000 Deșeuri reziduale la depozit 

Mofleni 

Deșeuri reciclabile la stația 

sortare Mofleni Biodeșeuri la 

stația de compostare Calafat 

R13 

Calafat - 10.500 Deșeuri reziduale la depozit 

Mofleni 

Deșeuri reciclabile al stație 

sortare Mofleni 

R13 

Filiași 7.700 9.500 Deșeuri reziduale la depozit 

Mofleni 

Deșeuri reciclabile al statei 

sortare Mofleni Biodeșeuri la 

stația de compostare Mofleni 

R13 

Dobrești 11.805 11.500 Deșeuri reziduale la depozit 

Mofleni 

Deșeuri reciclabile al statei 

sortare Mofleni 

Biodeșeuri la stația de 

compostare Mofleni 

R13 
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Goicea - 1.600 Deșeuri reziduale la depozit 

Mofleni 

Biodeșeuri la stația de 

compostare Mofleni 

R13 

Staţia de transfer Băileşti se află amplasată pe teritoriul administrativ al localităţii Băileşti. 

Accesul la staţie se realizează din drumul judeţean 561D Băileşti-Rast. 

Staţia de transfer Băileşti are o capacitate de transfer de 15.000 tone/an, va funcţiona cu 

descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare. 

Operațiile tehnologice în stația de transfer implica în principal, descărcarea autogunoierelor în 

containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre staţiile de sortare, compostare sau depozitul 

de deșeuri municipale. 

Stația de transfer Calafat se află pe teritoriul administrativ al localității Calafat în partea de vest, 

la aproximativ 2600 m de aceasta. Pe amplasamentul menţionat se află şi stația de compostare 

Calafat. 

Staţia de transfer Calafat are o capacitate de transfer de 10.500 tone/an, va funcţiona cu descărcare 

directă în containere de mare capacitate, fără compactare. 

Operațiile tehnologice în stația de transfer implica în principal, descărcarea autogunoierelor în 

containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre staţiile de sortare sau depozitul de deșeuri 

municipale. 

Staţia de transfer Filiaşi are o capacitate de transfer de 9.500 tone/an, va funcţiona cu descărcare 

directă în containere de mare capacitate, fără compactare. 

Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al orașului Filiași, în partea de sud-vest a 

localităţii. 

Operațiile tehnologice în stația de transfer implica în principal, descărcarea autogunoierelor în 

containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre staţiile de sortare sau depozitul de deșeuri 

municipale. 

Stația de transfer este dotată cu cântar rutier, instalație de spălare roți, sistem de alimentare cu apă 

prin foraj, sistem de canalizare (inclusiv decantor), sistem centralizat de monitorizare și control. 

Stația de transfer Dobrești se află pe teritoriul administrativ al satului Căciulătești, comuna 

Dobrești, în partea de est a localităţii. Amplasamentul are o suprafaţă totala de 50.000 mp, din 

care sunt ocupaţi de Stația de transfer 11.805 mp. 

Staţia de transfer Dobreşti are o capacitate de transfer de 11500 tone/an, va funcţiona cu 

descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare. 

Operațiile tehnologice în stația de transfer implica în principal, descărcarea autogunoierelor în 

containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre staţiile de sortare sau depozitul de deșeuri 

municipale. 

Stația de transfer este dotată cu cântar rutier, instalație de spălare roți, sistem de alimentare cu apă 

prin foraj, sistem de canalizare (inclusiv decantor), sistem centralizat de monitorizare și control. 

Stația de transfer Goicea este amplasată în partea de sud-est a comunei Goicea. Staţia de transfer 

Goicea are o capacitate de transfer de 1.600 tone/an, funcţionează cu descărcare directă în 

containere de mare capacitate, fără compactare. 
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Tratarea deșeurilor municipale 

Principalele operații de tratare/valorificare a deșeurilor municipale sunt: 

 Sortarea deșeurilor; 

 Valorificarea deșeurilor municipale; 

 Tratarea biologică a deșeurilor colectat separat; 

 Tratarea mecano-biologică. 

 

Sortarea deșeurilor municipale 

În vederea tratării deșeurilor reciclabile colectate separat, la nivelului județului Dolj s-au realizat 2 

stații de sortare din care o stație finanțată prin proiectul SMID (POS Mediu) și 1 stație finanțată 

prin programul Phare CES. 
Tabel 3-7: Date generale privind instalațiile de deșeuri, anul 2019 

Stație sortare/ 

localitate 

Capacitate 

proiectată 

Autorizație de 

mediu 

Tipuri de deșeuri 

sortate 

Codul 

operațiunii 

de 

valorificare 

Stație sortare 

Mofleni 

44.000 t/an Nu deține 

autorizație 

20 01 01 / 15 01 01 

20 01 02 / 15 01 07 

20 01 39/ 15 01  02 

20 01 40 /15 01 04 

R12 

Stație sortare 

Goicea 

1.100 t/an 

52 t/zi 

Autorizația de 

mediu nr 

36/15.03.2010 

20 01 01 / 15 01 01 

20 01 02 / 15 01 07 

20 01 39/ 15 01  02 

20 01 40 /15 01 04 

R12 

Sursa: ADI 

Stația de sortare Craiova-Mofleni 

Staţia de sortare este amplasată pe acelaşi amplasament cu stația de compostare, ocupând o 

suprafața totală de 50.000 m2 (din care suprafaţa construită este de 11.664 m2). 

În conformitate cu proiectul SMID, stația de sortare Mofleni prevăzută să deservească întreg 

judeţul Dolj, cu excepţia zonei 6 Goicea (care va fi deservită de stația de sortare existentă). În 

staţie se vor trata exclusiv deșeuri reciclabile colectate separat (de hârtie/carton, plastic şi metal). 

Deşeurile reciclabile de sticlă vor intra în stația de sortare doar pentru o depozitare temporară 

înaintea transferului lor către companiile reciclatoare. 

Stația de sortare (împreună cu stația de compostare) este dotată cu sistem de cântărire, instalație de 

spălare toți, sistem de alimentare cu apă prin foraj, sistem de canalizare, sistem centralizat de 

monitorizare și control. 

Pentru stația de sortare Mofleni nu au fost identificate probleme tehnice și de mentenanță. 

Stația de sortare Molfleni va fi operată de operatorul desemnat în cadrul licitației pentru 

delegarea operării instalațiilor (actualmente în derulare). Data estimată pentru punerea în 

operare este anul 2021.  

În cazul în care procedura de delegare nu se va finaliza în anul 2021, operarea stației de 
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sortare va fi preluată de către Serviciul public de Salubritate al județului Dolj, serviciu 

constituit în subordinea Consiliului Județean Dolj în acest scop. 

Stația de sortare Goicea 

Stația de sortare de la Goicea este amplasată în partea de sud-est a comunei Goicea, pe un teren 

aflat în domeniul public în proprietatea Primăriei comunei Goicea. 

Stația de sortare Goicea, cu capacitate de cca 1.100 t/an, deţine autorizaţia de mediu nr 

36/15.03.2010 valabilă până la data de 15.03.2020. Stația deservește localitățile din zona de 

colectare 6 Goicea și anume comunele Goicea, Giurgița, Bârca, Cârna, Bistreț, Cătane, Gighera, 

Măcesu de Sus și Măcesu de Jos. 

Pentru stația de sortare Goicea, în vederea unei funcționări optime, sunt necesare investiții 

suplimentate, respectiv o presă de balotat de capacitate mai mare, cu bandă de alimentare de la 

linia de sortare și separator magnetic la finalul linie de sortare. 

 

Reciclarea deșeurilor municipale 

Conform datelor disponibile pe site-ul APM Dolj în judeţul Dolj există 29 operatori dețin 

autorizație de mediu pentru colectarea deșeurilor de ambalaje provenite de la persoanele fizice și 

juridice în conformitate cu prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. La nivelul judeţului Dolj, în anul 2018 funcţionau 14 

reciclatori. 

În tabelul de mai jos sunt prezentați operatorii economici autorizați pentru valorificarea deșeurilor 

reciclabile colectate separat. 
Tabel 3-8: Operatori economici reciclatori 

Operator economic PET Plastic Lemn Aluminiu 

SC MOVIPLAST SRL  X   

SC ANCY PRODUCTION SRL X X   

SC MAYAFLOR SR X X   

SC ECO FUTURO B&C SRL  X   

SC COSMOPOLYMER SRL  X   

SC KAROTTE PLAST SRL  X   

SC PIACOM SRL  X   

SC CLEAN ROTCC SRL X    

SC LINEX WOLF SRL  X   

SC DOLPLAST SRL  X   

SC NICONIS COMPANY SRL  X   

SC GREEN PALLET SRL-D   X  

SC REIF COM SRL    X 

SC PIPEPLAST SRL  X   

Sursa: Raport starea mediului 2018 
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Pentru reciclarea deșeurilor de plastic și metal, conform PNGD, numărul operatorilor economici 

autorizați la nivel naţional este foarte mare, asigurându-se o capacitate de reciclare de cca. 

284.000 tone/an pentru deșeurile de plastic şi respectiv 2.700.000 tone/an pentru deșeurile 

metalice. 

În cazul deșeurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurată de următoarele fabrici de hârtie: 

ECOPAPER S.A. Zărnești, AMBRO S.A. Suceava, Vrancart S.A. Adjud, COMCEH S.A. 

Călărași, PETROCART S.A. Piatra Neamț, cu o capacitate totală de reciclare de 665.000 tone/an. 

Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți operatori economici, principalii fiind 

S.C. STIROM S.A. București (35.000 tone/an), S.C. GreenGlass Recycling S.R.L. Popești 

Leordeni (110.00 tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. București (12.000 tone/an cu 

posibilități de extindere la 24.000 tone/an). 

 

Tratarea biodeșeurilor colectate separat 

În județul Dolj există două stații de compostare realizate prin proiectul SMID: 

 O stație de compostare la Mofleni; 

 O stație de compostare la Calafat 
Tabel 3-9: Date generale privind stațiile de compostare, anul 2021 

Stație sortare/ 

localitate 

Capacitate 

proiectată 

Autorizație de 

mediu 

Tipuri de deșeuri 

tratate 

Codul 

operațiunii de 

valorificare 

Stație compostare 

Mofleni 

18.000 t/an Nu deține 

autorizație 

20 01 08 

20 02 01 

20 03 02 

R3 

Stație compostare 

Calafat 

5.500 t/an Nu deține 

autorizație 

20 01 08 

20 02 01 

20 03 02 

R3 

Sursa: ADI 

În cazul ambelor stații, deși recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată în mai 2019, 

acestea nu sunt operate în prezent. Contractul de delegare pentru operarea instalațiilor de 

deșeuri este în procedură de atribuire, data estimată pentru semnarea contractului și 

începerea operării fiind anul 2021. 

În cazul în care procedura de delegare nu se va finaliza în anul 2021, operarea stațiilor va fi 

preluată de către Serviciul public de Salubritate al județului Dolj, serviciu constituit în 

subordinea Consiliului Județean Dolj în acest scop. 

Stația de compostare Mofleni a fost dimensionată astfel încât să asigure tratarea biodeșeurilor din 

parcuri și grădini în amestec cu biodeșeurile menajere, similare și din piețe colectate separat din 

zonele 1, 4, 5 și 6. 

Stația de compostare Calafat a fost dimensionată astfel încât să asigure tratarea biodeșeurilor din 

parcuri și grădini în amestec cu biodeșeurile menajere, similare și din piețe colectate separat din 

zonele 2 și 3. 

Staţiile de compostare vor funcționa pe tehnologia de compostare în brazde acoperite, cu aerare 

forţată pe la partea inferioară. 
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În brazde biodeşeurile vor fi așezate după ce au fost mărunțite şi sortate, urmând o perioadă de 

biodegradare intensivă de cca 4 săptămâni, sub protecţia unei membrane care să prevină emisiile 

şi mirosurile neplăcute. 

După perioada de degradare intensivă, urmează faza de maturare de aproximativ 12 săptămâni, 

brazdele fiind mutate pe suprafeţe protejate împotriva precipitaţiilor şi soarelui. Procesul de 

compostare, atât în faza intensivă, cât şi în cea de maturare, este monitorizat permanent din punct 

de vedere al compoziţiei şi raportului carbon/azot, temperaturii şi umidităţii, parametri foarte 

importanţi din obţinerea unui compost de calitate, cu aplicabilitate în agricultură. 

După finalizarea procesului de compostare, urmează faza de rafinare, în care materialul obţinut, 

compostul, este sitat, pentru a obţine un material uniform din punct de vedere al dimensiunilor 

particulelor. 

Eventuala necesitate de upgradare a celor două stații de compostare va fi stabilită la nivelul 

studiului de fezabilitate care urmează a fi întocmit pentru extinderea proiectului SMID. 

 

Tratarea mecano-biologică 

La nivelul județului Dolj nu există instalații pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor 

municipale. 

 

Tratarea termică 

La nivelul județului Dolj nu există instalații pentru tratarea termică a deșeurilor municipale 

nepericuloase. 

 

Eliminarea deșeurilor 

În județul Dolj infrastructura pentru depozitarea deșeurilor cuprinde: 

 5 depozite neconforme – închise în conformitate cu prevederile legale 

 1 depozit conform la Mofleni care în prezent deservește întreg județul. 

 

Depozite neconforme  

În conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, toate depozitele 

neconforme au sistat activitatea etapizat până la data de 17 iulie 2017. Prin urmare, în prezent, în 

județul Dolj niciunul din cele 5 depozite neconforme nu mai este funcțional. 
Tabel 3-10: Situația depozitelor neconforme închise, anul 2021 

Denumire depozit/ 

localitate 

An 

înființare 

An sistare 

activitate  

(HG 349/2005) 

An 

închidere 

Observații 

Mofleni/ Craiova 1970 2005 2005 Depozitul a fost închis de operatorul 

SC ECO SUD SRL  

Băileşti  1970 2008 2009 Depozitul a fost închis de Consiliul 

Local Băilești 

Calafat 1960 2010 2017 Depozitul a fost închis prin proiect 

SMID 
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Segarcea 1965 2015 2017 Depozitul a fost închis prin proiect 

SMID 

Filiaşi 1985 2017 2017 Depozitul a fost închis prin proiect 

SMID 

Sursa: date APM, CJ Dolj 

 

Depozitul conform 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 dispoziție 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. Capacitatea totală a depozitului 

este de 6.000.000 m3 din care până în prezent au fost construite 6 celule cu o capacitate totală de 

1.200.000 m3. 
Tabel 3-11: Date generale depozit conform Mofleni 

Depozit 

conform/ 

localitate 

Autorizație de 

mediu (număr și 

valabilitate) 

Capacitate 

proiectată 

(m3) 

Capacitate 

construită 

(celula 5) 

(m3) 

 

Capacitate 

disponibilă la 

sfârșitul anului 

2018 

Codul 

operațiunii de 

eliminare cf 

Anexa 2 a Legii 

211 

Mofleni 

(Craiova) 

AIM nr.72 

/24.08.2015 

revizuită la 

11.09.2018 

valabilă până la 

24.08.2025 

6.000.000 1.200.000 176.752 D5 

Depozitul ocupă o suprafață de 44,38 ha conform actului adițional nr. 4/2009 la contractul de 

asociere nr. 17/2002 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, din care 5,4 ha este 

ocupată de zona tehnică și 38,9 ha zona destinată depozitării. 

Depozitul este prevăzut cu 30 de celule din care până la data elaborării PJGD s-au realizat 6, 

astfel: 

 Celula 1 este închisă; 

 Celulele 2, 3, 4 și 5 au sistat depozitarea (fiind acoperite provizoriu); 

 Celula 6 în prezent în operare, ocupă o suprafață de 1,13 ha și o capacitate de 200.000 m3. 

Durata de funcționare este de aproximativ 1-2 ani. 

Încă de la data începerii exploatării, s-a realizat cântărirea deșeurilor depozitate. Acest aspect este 

foarte important din punct de vedere al calculării indicilor de generare și colectare a deșeurilor 

municipale. 

Evoluția cantităților depozitate 

În tabelul următor este prezentată evoluția deșeurilor depozitate în perioada 2015 – 2019. 
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Tabel 3-12: Evoluția deșeurilor municipale depozitate, tone 

Crt Depozit/localitate 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Total deșeuri depozitate din care: 97.449 99.798 97.781 100.701 138.662 

1.1 În depozite neconforme 11.206 175 0 0 0 

1.2 Depozit conform Mofleni, din care: 86.243 99.623 97.781 100.701 138.977 

1.2.1 Deșeuri municipale din judeţul Dolj 85.427 95.797 97.112 99.994 130.977 

1.2.2 Deșeuri din construcții și desființări 

din judeţul Dolj 

- 242 - 75 - 

1.2.3 Deșeuri de la agenți economici din 

județul Dolj 

545 283 550 614 240 

1.2.4 Deşeuri municipale din alte judeţe - - - - 7.309 

1.2.5 Deșeuri de la agenți economici din 

alte județe 

271 3.301 119 18 136 

Sursa: chestionare MUN furnizate de către APM Dolj 

 
Tabel 3-1: Modul de îndeplinire a principalelor obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor municipale 

Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 

îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

9.Colectarea şi transportul deșeurilor 

9.1. 

Asigurarea de 

capacități de 

colectare şi de 

sisteme de 

transport  

adaptate 

numărului de 

locuitori şi 

cantităţilor de 

deșeuri 

generate 

9.1.1 Extinderea sistemelor de 

colectare a deșeurilor 

municipale în mediul urban – 

aria de acoperire 100%. 

2013 Neîndeplinit La sfârșitul anului 2018 

gradul de acoperire cu 

servicii de salubrizare a 

fost de 48% din care 

83% în urban și 9% în 

rural 

9.1.2 Extinderea sistemului de 

colectare a deșeurilor 

municipale în mediul rural – arie 

de acoperire minim 90%  

2009 Neîndeplinit 

9.1.3Asigurarea infrastructurii 

necesare şi modernizarea 

sistemelor de colectare şi 

transport.  

Permanent Îndeplinit 

parțial 

Prin proiectul SMID au 

fost achiziționate 

echipamente de 

colectare și transport 

care începând cu anul 

2019 au început a fi 

distribuite populației. 

9.2. 

Asigurarea 

celor mai 

bune opţiuni 

de colectare şi 

transport a 

deșeurilor 

9.2.1 Implementarea sistemelor 

de colectare selectivă a 

materialelor valorificabile astfel 

încât să se asigure atingerea 

obiectivelor legislative 

referitoare la deșeurile de 

ambalaje şi deșeurile 

Permanent Parțial 

îndeplinit 

La sfârșitul anului 

2018, sistemul de 

colectare separată era 

implementat la o scară 

extrem de redusă. Din 

anul 2019, odată cu 

delegarea serviciului de 
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Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 

îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

corelate cu 

activităţile de 

reciclare şi 

depozitare 

finală 

biodegradabile. colectare și transport 

noului operator 

regional, s-a demarat 

implementarea 

sistemului conform 

prevederilor SMID 

9.2.3 Introducerea unor 

mecanisme financiare pentru 

stimularea colectării selective. 

Permanent Neîndeplinit În contractele de 

salubrizare existente nu 

este prevăzută aplicarea 

unor mecanisme 

financiare pentru 

stimularea colectării 

selective 

9.2.4 Construirea de staţii de 

transfer pe baza studiilor de 

fezabilitate şi în corelaţie cu anii 

de închidere a depozitelor 

existente, în cadrul cărora să se 

realizeze şi operaţii de sortare a 

deșeurilor. 

2008-

2013 

Îndeplinit În județul Dolj s-au 

realizat 5 stații de 

transfer din care 4 

finanțate prin proiectul 

SMID și 1 stație prin 

programul Phare 

10. Tratarea deșeurilor 

10.1. 

Promovarea 

tratării 

deșeurilorpen

tru asigurării 

unui 

management 

ecologic 

raţional 

10.1.1. Încurajarea tratării 

deșeurilor în vederea: 

valorificării (materiale şi 

energetice), diminuării 

caracterului periculos şi 

diminuării cantităţii de deșeuri 

eliminate final. 

Permanent Neîndeplinit Cea mai mare parte a 

deșeurilor colectate este 

depozitată. Instalațiile 

de deșeuri construite 

prin proiectul SMID nu 

sunt funcționale. Nu se 

asigură colectarea 

separată a deșeurilor 

periculoase municipale 

11. Deşeuri biodegradabile 

11.1. 

Reducerea 

cantităţii de 

deșeuri 

municipale 

biodegradabil

e depozitate 

11.1.1. Reducerea cantităţii de 

deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 75 % 

din cantitatea totală (exprimată 

gravimetric), produsă în anul 

1995. 

2010 Neîndeplinit Proiectul SMID a fost 

conceput astfel încât să 

asigure îndeplinirea 

țintelor din anii 2010 și 

2016. Având în vedere 

că proiectul SMID nu 

este complet funcțional 

( instalațiile de deșeuri 

nu sunt operate) țintele 

nu au fost îndeplinite. 

11.1.2. Reducerea cantităţii de 

deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 50 % 

din cantitatea totală (exprimată 

2013 Neîndeplinit 
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Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 

îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

gravimetric), produsă în anul 

1995. 

Conform prevederilor 

PNGD ținta prevăzută 

pentru anul 2016 a fost 

decalată pentru anul 

2020. 

11.1.3. Reducerea cantităţii de 

deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 35% 

din cantitatea totală (exprimată 

gravimetric), produsă în anul 

1995. 

2016 Neîndeplinit 

14. Deşeuri voluminoase 

14.1. 

Gestionarea 

corespunzăto

are cu 

respectarea 

principiilor 

strategice şi a 

minimizării 

impactului 

asupra 

mediului şi 

sănătăţii 

umane 

14.1.1. Înfiinţarea de puncte 

speciale pentru colectarea 

deșeurilor voluminoase de la 

populaţie.  

Începând 

cu 2008 

Neîndeplinit La sfârșitul anului 2018 

sistemul de colectare a 

deșeurilor voluminoase 

nu era implementat. 

14.1.2. Stabilirea de scheme de 

colectare din uşă în uşă la 

perioade bine stabilite.  

Începând 

cu 2008 

Neîndeplinit 

14.1.3. Valorificarea 

potenţialului util din material şi 

valorificarea energetică a 

deșeurilor voluminoase.  

Începând 

cu 2008 

Neîndeplinit 

19. Eliminarea deșeurilor 

19.1. 

Eliminarea 

deșeurilor în 

conformitate 

cu cerinţele 

legislaţiei în 

domeniul 

gestiunii 

deșeurilor în 

scopul 

protejării 

sănătăţii 

populaţiei şi a 

mediului 

19.1.1 Încetarea activităţii celor 

4 depozite neconforme clasa “b” 

din zona urbană a judeţului Dolj 

Etapizat 

până în 

2017, 

conform 

HG 

349/2005 

Îndeplinit Depozitele de deșeuri 

neconforme au fost 

închise și reabilitate 

prin proiectul SMID, în 

conformitate cu 

prevederile legale.   

19.1.2 Închiderea şi 

monitorizarea post închidere a 

depozitelor neconforme 

Corelat cu 

calendarul 

de 

încetare a 

activităţii 

Îndeplinit 

19.1.3 Închiderea şi 

ecologizarea tuturor spaţiilor de 

depozitare din zona rurală 

Până la 16 

iulie 2009 

Îndeplinit 

19.1.4 Asigurarea capacităţilor 

necesare pentru eliminarea 

deșeurilor prin promovarea cu 

Permanent Îndeplinit Județul Dolj este 

deservit de depozitul 

conform de deșeuri 
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Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 

îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

prioritate a instalaţiilor de 

eliminare la nivel zonal. 

nepericuloase de la 

Mofleni (Craiova) 

 

 

3.2.2 Deșeuri periculoase municipale 

 

Conform Listei europene a deșeurilor, următoarele categorii fac parte din deșeurile municipale 

periculoase: 
Tabel 3-14 Lista europeană a deșeurilor municipale periculoase 

Cod deșeu Tip deșeu 

20 01 13* Solvenți 
20 01 14* Acizi 

20 01 15* Alcali 

20 01 17* Substanțe chimice fotografice 

20 01 19* Pesticide 

20 01 26* Uleiuri și grăsimi, altele decât cele menționate la 20 01 25 

20 01 27* Vopseluri, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 29* Detergenți cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 31* Medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 33* Baterii și acumulatori incluși la 10 06 01, 10 06 02 sau 16 06 03 și baterii și 

acumulatori nesortați conținând aceste baterii 

20 01 37* Deșeuri de lemn cu conținut de substanțe periculoase 

Sursa: Lista europeană a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 

ulterioare 
 

Colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale nu este extinsă la nivel 

național, cantitățile colectate fiind extrem de reduse. După colectare acestea sunt stocate temporar 

și transportate spre eliminare la instalațiile de eliminare existente a deșeurilor periculoase. 

Conform datelor EUROSTAT, media de generare a deșeurilor municipale periculoase în România 

a fost de 2 kg/locuitor/an în 2016. În cazul UE-28 media de generare a fost de 5 kg/locuitor/an în 

2014 crescând la 7 kg/locuitor/an în 2016. Estimarea cantității generate se realizează pe baza 

indicelului statistic de generare de 2 kg/persoana x an. 
Tabel 3-2 Evoluția cantităților de deșeuri periculoase din deșeurile municipale generate, tone 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr locuitori 650.767 646.620 641.040 635.589 630.911 

Indice generare, kg/loc x an 2 2 2 2 2 

Cantitate de deșeuri periculoase 

municipale, tone 
1.301 1.293 1.282 1.271 1.262 

Colectarea separată a deșeurilor periculoase municipale nu se realizează în județul Dolj.  
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În prezent, întreaga cantitate de deșeuri periculoase municipale este colectată în amestec cu 

deșeurile menajere și eliminată la depozitul de deșeuri nepericuloase Mofleni.  

Noul operator de salubrizare are prevăzut în contract prestarea activității însă doar în cazul în care 

primește o solicitare din partea autorităților publice locale. 

Prin urmare, în cazul în care serviciul este solicitat, operatorul de colectare și transport, asigură 

colectarea separată a deșeurilor periculoase de la populație cu ajutorul unui hazmobile 

(vehiculspecializate, echipae cu diferite funcţiuni specifice si securizate de protecţie, cu recipienţi 

separaţi şi adecvaţi pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri).  

La nivelul județului nu există centre de stocare temporară a deșeurilor periculoase din deșeurile 

menajere.  

Conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, autoritățile administrației publice locale au ca obligația să „asigure și să răspundă 

pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a 

deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase”. De asemenea, trebuie să asigure „spațiile 

necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui 

tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora”. 

Opțiunile de colectare prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Dolj 

sunt campaniile de colectare periodice, prin puncte de colectare fixe temporare, conform unui 

program anual stabilit la începutul anului. 

Există și posibilitatea ca anumite categorii de deșeuri municipale periculoase să poată fi colectate 

prin magazinele care asigură desfacerea produselor respective înainte de a deveni deșeuri (ulei 

uzat, baterii și acumulatori uzați, medicamente expirate), dar nu a putut fi identificată o evidența a 

cantităților de deșeuri periculoase colectate în acest mod. Conform datelor statistice până la 

nivelul anului 2019, nu există informații cu privire la cantități de deșeuri periculoase municipale 

colectate separat de operatorii de salubrizare. 
Tabel 3-16: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor periculoase municipale 

Obiectiv Termen Grad 

îndeplinire 

Mod de 

îndeplinire 

18.1.Implementarea 

serviciilor de colectare 

şi transport pentru 

deșeurile periculoase 

18.1.1. Informarea şi 

încurajarea cetăţenilor în 

vederea colectării separate a 

componentelor periculoase 

din deșeurile menajere. 

Începând 

cu 2008 

Neîndeplinit La sfârșitul 

anului 2018, 

la nivelul 

județului, 

sistemul de 

colectare 

separată 

deșeuri 

periculoase 

municipale 

nu era 

implementat  

18.1.2. Instalarea unor de 

puncte de colectare a 

deșeurilor periculose din 

deșeurile menajere.   

Începând 

cu 2008 

Neîndeplinit 

18.2. Eliminarea 

deșeurilor periculoase 

în mod ecologic 

raţional 

18.2.1. Tratarea deșeurilor 

periculoase în vederea 

reciclării şi utilizării în 

procese tehnologice. 

Permanent Neîndeplinit 

18.2.2 Asigurarea de 

capacități şi instalaţii în 

Permanent Îndeplinit La nivelul 

județului 



57 

 

Obiectiv Termen Grad 

îndeplinire 

Mod de 

îndeplinire 

conformitate cu standardele 

europene. 

Dolj există 

capacități 

pentru 

eliminarea 

deșeurilor 

periculoase 

municipale. 

Acestea au 

capacitatea 

de a prelua 

întreaga 

cantitate de 

deșeuri 

periculoase 

estimată a se 

genera. 

 

3.2.3 Ulei uzat alimentar 

 

Categoriile de uleiuri uzate care se regăsesc în deșeurile municipale sunt cod 20 01 25  uleiuri și 

grăsimi comestibile si cod 20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25. 

Uleiurile și grăsimile comestibile (cod deșeu: 20 01 25 și 20 01 26*) reprezintă o categorie aparte 

a deșeurilor alimentare, în special datorită potențialului lor de poluare a solului și apelor în cazul 

unei gestionări defectuoase, cum ar fi eliminarea în canalizare. 

Conform PNGD 2018 – 2025, cantitatea de ulei uzat alimentar colectată la nivel național în anul 

2014 a fost de 1.400 tone, din care au fost valorificate cca. 1.300 tone. Conform estimărilor 

realizate în cadrul unui studiu european, potențialul de generare a uleiului uzat alimentar în UE-27 

este de 3,55 milioane de tone, echivalentul a 8 litri de ulei uzat alimentar pe cap de locuitor și an. 

Astfel, estimarea cantității generate de ulei uzat alimentar se va realiza pe baza de indicatorului 

propus de generare de 4 litri/locuitor x an, aplicabil numai locuitorilor din mediul urban. 

La nivelul județului Dolj nu există date privind evoluția cantităților ulei uzat alimentar colectat și 

valorificat. 

Pentru gestionarea uleiului uzat alimentar nu s-au stabilit obiective și ținte în PJGD Dolj anterior. 
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3.2.4 Deșeuri de ambalaje 

 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu 

modificările și completările ulterioare (Legea nr. 249/2015) stabileşte măsurile destinate, ca 

prioritate, prevenirii producerii deşeurilor de ambalaje şi, ca principii fundamentale suplimentare, 

reutilizării ambalajelor, reciclării şi altor forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje şi, în 

consecinţă, reducerii eliminării finale a unor astfel de deşeuri.  

Conform informațiilor prezentate în Raportul privind starea mediului întocmit de APM Dolj în 

anul 2018, cantitățile de ambalaje introduse pe piaţa raportate de operatorii economici la nivel de 

județ nu sunt reprezentative, deoarece operatorii economici raportează datele în județul în care au 

înregistrat sediul social. Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitate 

organizațiilor de transfer de responsabilitate (OTR), nu au obligaţia de raportare, raportările fiind 

realizate de către OTR-uri către ANPM. De asemenea, cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate 

ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu sunt reprezentative deoarece aceste deșeuri de ambalaje 

sunt generate şi în alte judeţe în care nu exista reciclatori de astfel de deșeuri. 

Datele privind ambalajele introduse pe piaţa românească, strucura ambalajelor introduse pe piată, 

precum şi obiective de reciclare şi valorificare atinse sunt prelucrate la nivel national de către 

ANPM.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de ambalaje introduse pe piață în România în 

perioada 2011-2015, atât cantitățile pe tip de material de ambalaj, cât și cantitățile totale.  

Tip material 2011 2012 2013 2014 2015 

Sticlă 139.730 160.259 149.205 164.521 194.347 

Plastic 278.810 298.042 290.279 336.825 359.036 

Hârtie și carton 293.100 303.108 311.578 388.059 441.764 

Metal 55.230 58.333 54.406 65.666 66.830 

Lemn 225.540 239.774 248.660 289.695 334.573 

Altele 100 41 11 24 11 

Total 992.510 1.059.557 1.054.139 1.244.790 1.396.562 

Sursa: ANPM 

În conformitate cu prevederile PNGD, deșeurile de ambalaje ce se regăsesc în deșeurile 

municipale reprezintă 65% din totalul deșeurilor de ambalaje, iar deșeurile din industrie și 

comerț 35%. Dat fiind faptul că în practica curentă o parte din deșeurile de ambalaje de la 

micul comerț se colectează împreuna cu deșeurile municipale, rezultă că deșeurile de ambalaje 

de la populație și similare reprezintă circa 60% din deșeurile totale de ambalaje, iar deșeurile 

din industrie și comerț circa 40%. 

 

Gestionarea efectivă a deșeurilor de ambalaje se realizează prin operatorii de colectare respectiv 

tratare. La nivelul anului 2017, în judeţul Dolj, 29 de operatori economici autorizaţi pentru 

activitatea de colectare deșeuri de ambalaje au raportat în SIM cantitățile de deșeuri de ambalaje 

colectate (PET, plastic, metale, hârtie şi carton, sticlă), deșeuri provenite de la persoane fizice şi 
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juridice, care au fost mai departe transferate către operatori economici autorizaţi să 

recicleze/valorifice. La nivelul judeţului Dolj, în anul 2018 funcţionau 19 reciclatori. Informații 

privind acești operatori, precum și instalațiile de reciclare sunt prezentate în tabelul următor. 
Tabel 3-17  Date privind instalațiile de reciclare a deșeurilor pentru anul 2018, județul Dolj 

Nr. 

crt. 

Denumire operator 

economic valorificator 

Localitatea Codul de deseu pentru care 

detine autorizatia de mediu 

Capacitate de 

reciclare proiectata 

(t/an) 

1 SC PETKING SRL Melinesti mase plastice 50 tone/an 

2 SC MAYAFLOR SRL Craiova deșeuri  polietilenă  240 t/an 

3 SC ANCY 

PRODUCTION SRL 

Şimnicul 

de Sus 

mase plastice 180 tone/an 

4 SC MOVIPLAST SRL Craiova 15 01 02, 

 07 02 13 

 cca. 180 t/an 

5 SC PIPE PLAST SRL  Simnicu 

de Sus 

deseuri PVC 100 t/lună 

6 ÎNTREPRINDEREA 

INDIVIDUALĂ 

SIMION NICUŞOR  

Craiova deșeuri nemetalice 

reciclabile:  mase plastice şi 

PVC 

120 t/an 

7 SC ECO FUTURO B&C 

SRL  

Podari 15 01 02, 

 20 01 39,  

15 01 01  

180 tone/an; 300 

kg/ora (8 ore/zi , 5 

zile/saptamana, 220 

zile /an) 

8 SC COSMOPOLYMER 

SRL  

Pielesti deșeuri din material plastic- 

folie din polietilenă 

transparentă sau colorată 

690 tone/an 

10 SC KAROTTE PLAST 

SRL  

Craiova deșeuri mase plastice 20 tone/an 

11 SC PIACOM SRL Podari deseuri plastic (navete, 

scaune, mese) 

100 000 bucati/luna 

12 SC CLEAN ROTCC 

SRL 

Craiova deșeuri din material plastic 12 tone/an 

13 SC REACT PLAST SRL Craiova deșeuri din material plastic 130 tone/an 

14 SC LINEX WOLF SRL  Cârcea deșeuri mase plastice 1 tona/an 

15 SC DOLPLAST SRL  Craiova deșeuri materiale plastice, 

deșeuri de ambalaje de 

polietilenă 

60-100 t/lună  

16 SC GREEN PALLET 

SRL 

Melinesti paleti in diferite stari de 

degradare 

18.000 buc. /an 

18 SC PAVAJ ATIG SRL Filiaşi paleţi de lemn - 

19 SC REIF COM SRL  Craiova  deseuri din aluminiu (cod 

15 01 04 ) 

60 t/luna 

 

Concluzii identificate la nivelul județului Dolj legate de modul de gestionare a deșeurilor de 
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ambalaje sunt: 

 pierderea încrederii populației urbane în colectarea separată a deșeurilor de ambalaje, în 

condițiile lipsei unui sistem consecvent de colectare și transport separat de fluxul de deșeu 

menajer; 

 lipsa infrastructurii tehnice de sortare a deșeurilor solide colectate amestecat; 

 slaba implementare a colectării separate a deșeurilor de ambalaje, în special în rândul 

micilor magazine și populației rurale; 

 capacități de reciclare inexistente / insuficiente pentru anumite categorii de deșeuri de 

ambalaje; 

 piață incapabilă să absoarbă materialele reciclate din deșeurile de ambalaje, în lipsa unor 

stimulente economice. 

 
Tabel 3-18: Modul de îndeplinire a principalelor obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor de ambalaje 

Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 

îndeplinire 

Mod de 

îndeplinire 

12.1. 

Prevenirea 

producerii 

deșeurilor de 

ambalaje 

12.1.1 Optimizarea cantităţii de 

ambalaje pe produs ambalat 

Permanent - Nu există date 

disponibile pentru 

evaluarea 

gradului de 

îndeplinire a 

obiectivului 

12.1.2 Crearea de condiţii 

necesare pentru reciclarea 

deșeurilor de ambalaje, în sensul 

unei bune organizări a colectării 

selective. 

Permanent Partial 

îndeplinit 

 

Valorificarea 

şi reciclarea 

deșeurilor de 

ambalaje 

raportate la 

cantitățile de 

ambalaje 

introduse pe 

piaţa 

12.2.1 Reciclarea a minimum 

60% pentru hârtie/carton şi 

minimum 50 % pentru metal, 

din greutatea fiecărui tip de 

material conţinut în deșeurile de 

ambalaj. 

31 

decembrie 

2008 

- Îndeplinirea 

țintelor de 

reciclare și 

valorificare se 

realizează la nivel 

național 

12.2.2 Reciclarea a minimum 

15% pentru plastic şi lemn, din 

greutatea fiecărui tip de material 

conţinut în deșeurile de ambalaj. 

31 

decembrie 

2011 

- 

12.2.3 Valorificarea sau 

incinerarea în instalaţii de 

incinerare cu recuperare de 

energie a minium 50 % din 

greutatea deșeurilor de 

ambalaje. 

31 

decembrie 

2011 

- 
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Obiective Obiective subsidiare / ținte Termen Grad de 

îndeplinire 

Mod de 

îndeplinire 

12.2.4 Reciclarea a minimum 55 

% din greutatea totală a 

materialelor de ambalaj 

conţinute în deșeurile de 

ambalaje, cu minimum 60% 

pentru sticlă şi minimum 22,5% 

pentru plastic. 

31 

decembrie 

2013 

- 

12.2.5 Valorificarea sau 

incinerarea în instalaţii de 

incinerare cu recuperare de 

energie a minium 60 % din 

greutatea deșeurilor de 

ambalaje. 

31 

decembrie 

2013 

- 

12.3 Crearea 

şi optimizarea 

schemelor de 

colectare şi 

reciclare a 

deșeurilor de 

ambalaje 

12.3.1 Organizarea de sisteme 

de colectare separată a 

deșeurilor de ambalaje în 

vederea atingerii ţintelor la 

termenele stabilite. 

Permanent   

 

 

3.2.5 Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

 

Tipurile de deșeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul PJGD Dolj sunt 

următoarele: 
Tabel 3-19: Tipurile de deșeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectulPJGD Dolj 

Cod deșeu** Tip deșeu 

20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deșeuri cu conținut de mercur 

20 01 23* echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 

20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 

21 şi 20 01 23, cu conținut de componente periculoase 

20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 

21, 20 01 23 şi 20 01 35 

 

Colectarea deșeurilor de la gospodăriile particulare la punctele de colectare este asigurată de către 

primării prin operatorii de salubritate cu care acestea au încheiate contracte de delegare a 

serviciului de salubritate. Pe lângă această posibilitate, există și alternativa de a preda 

echipamentul vechi la magazinele de specialitate, în momentul achiziționării unuia nou (take-back 

free system). 
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Conform legislației în vigoare, pot introduce pe piaţa echipamente electrice şi electronice numai 

producătorii înregistraţi în Registrul Naţional al Producătorilor şi Importatorilor de Echipamente 

Electrice şi Electronice, care este gestionat de ANPM. La data de 31.09.2019 deţineau numere de 

înregistrare valabile 54 operatori economici producători şi importatori de EEE, din judeţul Dolj.  

Dacă până la data de 31 decembrie 2015, producătorii de EEE erau obligaţi să organizeze 

colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare astfel încât să realizeze o rată medie de 

colectare separată la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, începând cu data de 1 ianuarie 

2016, producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de colectare minime, calculate ca raport 

procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv şi masa medie a cantităţii totale de 

EEE introduse pe piaţa în cei 3 ani precedenţi. 

Evoluţia cantităților de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) colectate și trimise 

la tratare în perioada 2014-2016 este prezentată în tabelul de mai jos. Datele aferente anilor 2017 

și 2018 nu sunt disponibile. 
Tabel 3-20: Cantitatea de DEEE colectată în județul Dolj 

Cantități de DEEE Tone/an 

2013 2014 2015 2016 

Total județ 24,41 33,66 

 

23,35 

 

44,23 

 

Sursa: APM Dolj 

DEEE colectate au fost predate spre  tratare către SC GreenWEEE INTERNATIONAL SA  

ROMANIA Buzău Ţinteşti Ferma Frasinu și SC REMATHOLDING CO SRL  ROMANIA 

Bucureşti Bucureşti Sectorul 4  Sos.Berceni. 

Raportând cantitatea de DEEE colectata la populația rezidentă, rezultă o rată de colectare de 0,03 - 

0,06  kg/locuitor/an, cu mult mai mică față de obiectivul prevăzut în legislație pentru aceasta 

perioadă, respectiv 4 kg/locuitor/an. 

În conformitate cu datele disponibile la nivel național, ratele de valorificare a DEEE au fost pentru 

întreaga perioada mai mari decât obiectivele legislative, pentru toate categoriile de DEEE. 

Colectarea separată, recuperarea şi tratarea a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice 

(DEEE), se face prin intermediul operatorilor autorizaţi în acest sens. Conform datelor disponibile 

pe site-ul ANPM, în județul Dolj, în anul 2018 au fost autorizați 26 de operatori de colectare și 0 

operatori de tratare ( în județul Dolj nu există instalații autorizate pentru tratarea DEEE). 

În conformitate cu art.10 a OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice, UAT-urile prin autoritățile deliberative asigură colectarea DEEE provenite de la 

gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele:  

 centre fixe de colectare, cel puțin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru 

în fiecare unitate administrativ-teritorială;  

 puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populației ca 

amplasament și perioadă de timp disponibilă;  

 colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puțin o dată pe trimestru.  

UAT-urile prin autoritățile deliberative stabilesc înființarea și/sau operarea centrelor publice de 

colectare menționate la punctul a. de către autoritățile executive sau de către operatori economici. 

În conformitate cu discuțiile purtate cu reprezentanții CJ Dolj, ADI și APM, la nivelul județului 
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Dolj nu sunt disponibile/nu au fost raportate centre fixe sau mobile de colectare DEEE. 
Tabel 3-21: Modul de îndeplinire a obiectivelor și țintelor privind gestionarea DEEE 

Obiectiv Termen Grad 

îndeplinire 

Mod de 

îndeplinire 

1. Asigurarea 

funcţionării şi 

întreţinerea 

corespunzătoa

re a punctelor 

de colectare 

DEEE 

conform 

prevederilor 

legale 

1.1 Organizarea şi optimizarea 

sistemului de colectare selectivă 

a DEEE de la gospodăriile 

particulare, care să asigure 

colectarea anuală a cel puţin 

2.820 tone. 

Începând 

cu 2008  

Neîndeplinit În conformitate cu 

datele disponibile 

la nivel de APM 

DOLJ  pentru anii 

2014,2015,2016 

cantitatea de 

DEEE colectate a 

fost în medie de 

32 tine 

1.2.  Preluarea DEEE de la 

punctele de colectare şi 

asigurarea reciclării/ 

valorificării acestora cu 

atingerea ţintelor din HG 

448/2005.   

Permanent Neîndeplinit În județul Dolj nu 

sunt disponibile 

centre fixe sau 

mobile organizate 

de către UAT sau 

operatori 

desemnați 

(privați) 

1.3 Asigurarea finanţării 

operaţiunilor de preluare de la 

punctele de colectare, tratare şi 

valorificare a DEEE 

Permanent Nu sunt date disponibile 

2.  

Desfăşurarea 

de campanii 

de informare 

şi 

conştientizare 

2.1  Desfăşurarea de campanii 

de informare şi conştientizare a 

consumatorilor cu privire la 

obligaţiile ce le revin privind 

DEEE 

 

Permanent Neîndeplinit În perioada 

analizată nu s-au 

raportat campanii 

de informare și 

conștientizare a 

consumatorilor 

2.2  Organizarea periodică de 

campanii de colectare selectivă 

„din uşă în uşă” a DEEE de la 

populaţie şi informarea 

permanentă a populaţiei privind 

calendarul de colectare . 

Permanent Neîndeplinit În perioada 

analizată nu s-au 

raportat 

organizarea 

periodică de 

campanii de 

colectare DEEE 

de la populație 
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3.2.6 Deșeuri din construcții și desființări (DCD) 

 

Deșeurile din construcții și desființări cuprind atât deșeurile din construcții și desființări de la 

populație, colectate de cele mai multe ori de operatorii de salubrizare, cât și deșeurile din 

construcții și desființări rezultate în urma activităților din domeniul construcțiilor, gestionate în 

multe cazuri de respectivii operatori economici. 

Tipurile de deșeuri din construcţii şi desființări (DCD) care fac obiectul PJGD sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. Obiectul planificării îl constituie atât DCD de la populație, colectate de cele 

mai multe ori de operatorii de salubrizare, cât și DCD rezultate în urma activităților din domeniul 

construcțiilor, gestionate în multe cazuri de respectivii operatori economici 

Categoriile de deșeuri care fac obiectul PJGD sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Tabel 3-22 Lista europeană a deșeurilor de construcții și desființări 

Cod 

deșeu** 

Tip deșeu 

 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cărămizi 

17 01 03 Țigle şi produse ceramice 

17 01 06* Amestecuri de beton, cărămizi, țigle, sau materiale ceramice cu conţinut desubstanţe 

periculoase sau fracții separate ale acestora 

17 01 07 Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate 

la 17 01 06 

17 02 01 Lemn 

17 02 02  Sticlă 

17 02 03 Materiale plastice 

17 02 04* Sticlă, materiale plastice și lemn cu conţinut de/sau contaminate cu substanţe 

periculoase 

17 04 01 Cupru, bronz, alamă 

17 04 02 Aluminiu 

17 04 03 Plumb 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Fier şi oţel 

17 04 06 Staniu 

17 04 07 Amestecuri metalice 

17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 

17 04 10* Cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanţe periculoase 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

** conform Listei europene a deșeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare 

 

La nivel județean nu există date privind generarea DCD. Conform datelor EUROSTAT, media de 

generare a DCD în România a fost de 66 kg/locuitor x an în 2012, scăzând până la 16 kg/locuitor 

x an în 20166. EUROSTAT nu oferă date despre cantitatea medie generată la nivel UE, însă se 

cantitatea raportat a fi generată în România este de departe cea mai redusă, valorile raportate de 
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celelalte state variind între 166 – 5.800 kg/locuitor x an. 

Estimarea cantităţii de DCD generate se va realiza pe baza următorilor indici de generare:  

 250 kg/locuitor x an pentru mediul urban;  

 80 kg/locuitor x an pentru mediul rural. 

 

Tabel 3-23: Cantități de DCD generate 

Deșeuri din construcții și 

desființări 

Cantitate generată (t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 

DCD din urban 84.411 83.890 83.172 81.826 81.906 

DCD din rural  25.050 24.885 24.668 24.663 24.263 

Total județ 109.461 108.774 107.840 106.488 106.169 

Sursa: estimări 

 

Legea nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor prevede ca producătorul de deșeuri sau, după 

caz, deținătorul are obligația de efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile 

legale sau de a transfera aceste deșeuri unui operator economic autorizat care desfășoară activități 

de tratare a deșeurilor (prin intermediul unui operator de colectare). Producătorul sau deținătorul 

care transferă deșeuri în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară în vederea 

valorificării sau eliminării finale rămâne responsabil pentru realizarea operațiilor de valorificare 

sau eliminare, art. 23 al din Legea nr. 211/2011. 

Firmele de construcții au obligația de sortare, reutilizare, reciclare, eliminare a DCD de pe 

șantiere. Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 (3) ca titularii pe numele cărora au fost emise 

autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze DCD astfel încât să atingă 

progresiv, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează 

deșeuri pentru a înlocui materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri 

nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor 

geologice naturale. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 

ulterioare include în activitățile serviciului de salubrizare colectarea și transportul deșeurilor 

provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora. Astfel, populația are obligația de a preda DCD operatorului de salubrizare.  

Operatorii de salubrizare colectează DCD de la populație și le transportă la instalații de 

reciclare/valorificare, sau la depozitele zonale de deșeuri nepericuloase/inerte sau în zonele unde 

este necesară aducerea terenurilor la cotă prin utilizarea materialelor de umplutură. Sunt întâlnite 

și situații în care operatorii de salubrizare operează propriile facilități de stocare temporară și 

tratare (prin concasare și sortare) a deșeurilor din construcții și desființări. 

În majoritatea cazurilor eliminarea DCD se realizează pe amplasamentul depozitelor pentru 

deșeuri municipale. Deșeurile din construcții și demolări pot fi atât deșeuri nepericuloase cât și 

deșeuri periculoase. Prin urmare, în momentul generării, deșeurile din construcții și demolări 

trebuie colectate separat și tratate sau valorificate corespunzător. Există o serie de factori 

importanți care trebuie luați în considerare atunci când se determină impactul depozitării 

deșeurilor DCD, însă pe primul loc se situează compoziția. Majoritatea deșeurilor DCD sunt inerte 
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și astfel nu se vor degrada într-un depozit de deșeuri, însă unele materiale, cum ar fi lemnul, se vor 

degrada în timp și vor produce un gaz care are efect de seră contribuind puternic la schimbările 

climatice. Iar în același timp elementele periculoase prezente în deșeurile DCD pot influența 

compoziția levigatului. 

În tabeul următor sunt prezentate cantitățile de DCD colectate în județul Dolj de către operatorii 

de salubrizare în perioada 2014-2018. 
Tabel 3-24: Cantități DCD colectate 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Total DCD colectate din care: 0 312 255 716 0 

Deșeuri inerte 0 0 0 0 0 

Deșeuri mixte 0 312 255 716 0 

Sursa: RSM 2018 si chestionare MUN 

După cum se poate observa în anii 2014 și 2018 nu s-au colectat DCD iar în restul anilor 

cantitățile colectate sunt extrem de reduse. Întrega cantitate colectată a fost transportată la 

depozitul de deșeuri nepericuloase Mofleni. 

La nivelul județului Dolj instalațiile de tratare (concasoare) a deșeurilor din construcții și 

desfințări sunt: 
Tabel 3-25: Instalațiile de tratare DCD  

Denumire operator Cod deșeu   Activitatea autorizată 

SC Iridex Group 

Salubrizare SRL 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

17 01 07 

17 02 02 

17 02 03 

17 08 02 

17 09 04 

1.200 t/an 

620 t/an 

540 t/an 

900 t/an 

180 t/an 

360 t/an 

600 t/an 

1.500 t/an 

Concasare și transformare în sorturi 

DCD nepericuloase 

Timsort SRL 17 01 01 38.400 t/an Concasare și transformare în sorturi 

DCD nepericuloase a șantierele 

temporare de construcții sau demolări 

în vederea utilizării la operații de 

umplere, rambleiere 

SC Adrilex Imp 

Exp SRL 

17 01 01 3.000 t/an DCD sunt introduse în cuva stație de 

unde rezultă sorturi utilizate pentru 

fabricarea betonului 

SC AMG 

AGREGATE 

SRL 

17 01 01,  

17 01 02,  

h17 01 03   

Concasare:250 t/ora  

Sortare: 400-600 

t/ora 

Concsarea și sortarea DCD la 

șantierele temporare de construcții 

sau demolări, fără stocare pe 

amplasamentul societății, în vederea 

utilizării la operații de umplere, 

rambleiere 

ROMFERTRANS 17 01 01  96.000 t/an Concasare 

Sursa APM Dolj 
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3.2.7 Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate staţiile de epurare orăşeneşti existente la nivelul Județului 

DOLJ, caracteristicile acestora, cantitățile de nămol rezultate anual, precum și Modalitatea de de 

gestionare a nămolului. 
Tabel 3-26: Staţii de epurare orăşeneşti – situaţia existentă, anul 2018 

Denumirea 

stației de 

epurare 

Număr de 

locuitori 

deserviți 

Echivalent 

locuitor * 

Cantitate de nămol 

rezultată 

(t/an subst. uscată**) 

Mod de gestionare a 

nămolului 

Făcăi 

(Craiova)  

303.524 385.000 26.386 Depozitare și utilizare 

în agricultură 

Calafat 18.197 30.000 336 Depozitare și utilizare 

în agricultură 

Filiași 18279 14.000 330 Depozitare și utilizare 

în agricultură 

Cerat 4.240 8.000 - Depozitare  

Rastu Nou 23.331 30.000 - Depozitare  

Bechet 4.333 21.000 - Depozitare  

Bârca 4.068 3.500 - Depozitare  

Goicea  2.547 2.500 - Depozitare  

Bistrețu 

Nou  

4.262 3.000 - Depozitare  

Bistrețu 

Vechi   

4.262 3.000 - Depozitare  

*Conform HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, un echivalent locuitor 

(e.l.) reprezintă: încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 

zile - CBO5 - de 60 g O2/zi; 

** Conform SR 12702/1997 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea 

apelor uzate, „substanța uscată (solide totale)” reprezintă „substanța rezultată din nămol prin 

uscarea acestuia la 1050C”. 

Cantitățile de nămoluri gestionate la nivelul județului sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
Tabel 3-27: Cantități de nămol de la stațiile de epurare orășenești și stațiile de tratare apă gestionate 

 Cantitate nămol(t/an) 

2016 2017 2018 

Cantitate nămol generat 20.383 27.052 13.647 

Cantitate nămol tratat/valorificat, din care: 5.120 0 0 

- prin compostare - - - 

- prin fermentare anaerobă - - - 

- prin co-incinerare - - - 

- utilizat în agricultură 5.120 - - 

Cantitate nămol depozitat 15.263 27.052 13.647 

Cantitate nămol incinerat - - - 



68 

 

Surse date:, operatorii stațiilor de epurare 

Obiectivele privind nămolurile rezultate de la stațiile de epurare orășenești și modul de îndeplinire 

a acestora sunt prezentate în tabelul următor: 
Tabel 3-28 : Modul de îndeplinire a obiectivelor privind gestionarea nămolurilor 

Obiectiv Termen Grad 

îndeplinire 

Mod de îndeplinire 

1.   Elaborarea unei Strategii la 

nivel judeţean privind gestionarea 

nămolurilor provenite de la staţiile 

de epurare orăşeneşti, în 

conformitate cu prevederile 

legislaţiei naţionale şi europene 

2009  Îndeplinit   In cadrul Proiectului 

regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa 

uzata in județul Dolj, in 

perioada 2014-2020  - a  

fost elaborata Strategia 

privind  managementul 

nămolurilor 

2. Prevenirea depozitării ilegale şi a 

deversării nămolului în apele de 

suprafaţă 

Permanent Îndeplinit  

3. Promovarea prioritară a 

valorificării în agricultură în 

condiţiile respectării prevederilor 

legislative 

Permanent Îndeplinit În  perioada 2013-2016 de 

la stația de epurare Făcăi  au 

fost folosite in agricultură 

12.112 tsu in baza a 5 

permise de aplicare emise 

de APM Dolj 

4.Utilizarea nămolurilor 

necontaminate pentru reabilitarea 

terenurilor degradate şi acoperirea 

depozitelor existente, conform 

prevederilor legislative 

Permanent Îndeplinit  

5.Promovarea tratării prin 

presare/deshidratare în vederea co-

incinerării 

Permanent Îndeplinit În strategia elaborată este 

prevăzută deshidratarea 

nămolurilor în vederea 

incinerării la Fabricile de 

ciment/ termocentrale 

 

Strategia de gestionare a  nămolurilor, elaborată în cadrul Proiectului  regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă, și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020 nu 

identifică gestionarea în comun a nămolului cu deșeurilor municipale.  

Prin urmare, gestionarea nămolului de la stațiile de epurare orășenești nu face obiectul 

planificării din PJGD. Gestionarea nămolului se va realiza în conformitate cu prevederile 

Strategiei de gestionare a nămolului. 
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3.3 Evoluția mediului în situația neîmplementării PJGD 

 
Analiza stării mediului în cazul neimplementării PJGD reprezintă o cerință a Directivei SEA - 

Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 27 Iunie 2001 asupra 

evaluării efectelor unor planuri și programe asupra mediului (conform art. 5 si anexa I-b), dar și a 

Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri si programe (conform art.15). 

În situația neîndeplinirii PJGD, în cazul deșeurilor municipale, se presupune că doar investițiile 

existente și cele finalizate prin proiectele SMID vor fi operaționale. În lipsa implementării PJGD, 

lipsa unor soluții cu privire la gestionarea deșeurilor va putea determina apariția unor depozite 

necontrolate de deșeuri cu impact asupra factorilor de mediu. Se prezintă în continuare impactul 

factorilor de mediu relevanți în cazul neimplementării PJGD. 

3.3.1 Apele de suprafață și subterane 

 

Analiza situației actuale a arealului pentru care se propune implementarea planului, conduce la 

următoarele concluzii pentru cazul în care acesta nu s-ar transpune în practică:  

Apele de suprafata si subterane pot fi afectate de:  

 depozitarea necontrolată a deșeurilor — dacă serviciul de salubrizare nu acoperă 100 % 

populația județului.  

 colectarea impreună cu deșeurile menajere a unor deșeuri periculoase (ex- spitalicești) sau 

care conțin substante periculoase (ex. deșeuri electrice și electronice).  

 generarea levigatului atât din depozitele neconforme cât și din depozitarea necontrolată 

reprezintă unul dintre principalii factori de poluare a apelor de suprafață si subterane-  

Astfel, apele meteorice care cad pe corpul depozitelor de deșeuri, dizolvă comușii proveniti din 

fermentarea aerobă și anaerobă a deșeurilor de natură organică, se transformă în levigat și se 

infiltrează în sol/ subsol.  

Atât exfiltratiile din depozite, cât și apele scurse pe versanți influentează calitatea solurilor 

înconjurătoare amplasamentelor. 

3.3.2 Solul și subsolul 

 

Contaminarea solului are aceleași cauze potențiale de poluare ca și apele de suprafață sau 

subterane. Anual o parte din levigatul generat de depozite se scurge la suprafata solului (funcție de 

orografia terenului), iar restul se înfiltrează în subsol (funcție de stratigrafie).  

Deșeurile menajere și cele asimilabile acestora conțin un procent ridicat de materii organice 

biodegradable.  

Prin depozitarea acestora pe sol se produce acidifierea solului, urma dezvoltării de procese 

fermentative și se generează compuși cu caracter acid (C02, acil acetic, grasi, H2S NH4+ etc.). 

Efectul vizibil a poluarii solului ca urmare a infiltraților levigatului si dispersiilor gazoase se 

manifestă asupra vegetatiei din vecinatatea depozitelor de deseuri, putând afecta calitatea stratului 

vegetal.  
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3.3.3 Aerul 

 

Pincipalele cauze si mecanisme de poluare sunt reprezentate de degajarea gazului de depozit, gaz 

ce conține, pe langă componentele principale (CH4 si C02) si cantitati mici de organici volatili 

(COV), substante volatile cu miros dezagreabil, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf oxizi de azot, 

amoniac, în functie de compoziția deseurilor;  

Principalele emisii poluante pentru aer sunt: pulberile, mirosurile degajate si biogazul.  

Mirosurile si suspensiile antrenate de vânt sunt deosebit de evidente în zona depozitelor actuale. 

Efectele menținerii actualului sistem de gestionare a deșeurilor asupra calității aerului se vor 

amplifica, în principal datorită cantităților de biogaz generat de actualele depozite. Principala 

problemă o reprezintă emisia necontrolată a gazului de depozit. În conditiile creșterii cantităților 

de deșeuri care ajung la depozite și fără un control al emisiilor (minimal arderea la faclă a gazului 

generat) ratele de generare a metanului și implicit contribuția acestuia la schimbările climatice 

devin semnificative.  

Calitatea aerului mai este influențată și de: 

 arderile necontrolate de deșeuri pe depozitele neconforme; 

 nerespectarea frecvenței de colectare la un interval de maxim 3 zile a deșeurilor din 

punctele de colectare amplasate în zone dens populate; 

 folosirea de mașini de transport sau terasiere învechite; 

 colectarea deseurilor cu un numar mare de autogunoiere cu capacități mici sau fără a 

asigura compactarea, ceea ce implică mai multe curse, deci o creștere a traficului. 

 

3.3.4 Peisaj 

 

Menținerea actualului mod de gestionare a deșeurilor poate avea efecte negative prin depozitarea 

necontrolată a deșeurilor, ceea ce ar conduce la un aspect peisagistic nedorit.  

Efectele asupra peisajului sunt de natura vizuală, deșeurile depozitate necontrolat, antrenate de 

vant, în stare avansată de fermentare, creează dezagremente uneori majore, (sunt vizibile din tren, 

de pe șosele, zone comerciale, zone dens populate sau turistice). 

Lipsa oricărei perdele vegetale de protecție, și în special, în cazul locurilor de depozitare 

necontrolată a deșeurilor, situarea acestora la periferia orașelor, produce efecte peisagistice 

dezageabile.  

3.3.5 Sănătatea oamenilor 
 

Emisiile în apă, aer, sol a principalilor poluanți (levigatului/biogazului) au au impact pe termen 

lung asupra populației din zonă și pot influenta pe termen scurt sănătatea operatorilor care 

gestionează în mod direct aceste deșeuri. Efecte nocive asupra sănățatii oamenilor au în special 

umătoarele componente ale bio-gazului: CO, H2S, mercaptan, praf și N2. De asemenea, 

depozitele de deșeuri menajere degajă în atmosfera gaze și vapori percepuți ca mirosuri neplăcute, 

uneori iritante, pe o rază de sute de metri. Mirosurile dezagreabile provenite de la depozitele de 

deșeuri pot genera stări de greață, voma, dureri de cap, respirație sacadată, tuse, perturbarea 
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somnului, lipsa poftei de mâncare, iritarea ochilor, a căilor respiratorii superioare. 

Principalele surse de poluare ca urmare a gestionării actuale a deșeurilor cu potențial impact 

asupra sănătății umane sunt și emisiile în aer generate de instalațiile de tratare a deșeurilor 

(operația de tratare predominantă fiind depozitarea, sursă majoră de emisii GES) şi emisiile în apă 

ca urmare a depozitării necontrolate a deșeurilor. 

În cazul neimplementării PJGD, este de așteptat ca emisiile totale de GES și alți poluanți în aer să 

scadă în comparație cu situația existentă însă să fie mai mari comparativ cu situația implementării 

PJGD.  

 

3.3.6 Biodiversitate (flora și fauna) 

 

Actualul sistem de management al deșeurilor actionează asupra ecosistemelor și a biosferei atât 

prin poluanții gazosi degajați ca urmare a proceselor fermentative ce se desfășoară la nivelul 

masei de deșeuri, prin poluanții lichizi (levigatul, ce se infiltrează în sol, subsol, ape de suprafață 

și subterane) dar și prin contactul direct al animalelor și păsărilor cu deșeurile.  

Agenții patogeni din deșeurile menajere sunt transportați fizic sau își găsesc gazda în organisnml 

acestor specii, fiind apoi răspândiți pe o arie mult mai largă decât spațiul de depozitare, afectând 

grav calitatea ecosistemelor respective. Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor 

pentru depozitele de deșeuri este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care se întinde pe 

durata a cel puțin două generații, dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare 

(15-30 ani), refacere ecologică și postmonitorizare (15-20 ani).  

În termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă eliminarea de pe suprafața afectată 

acestei folosințe a unui numar de 30-300 specii/ha, fără a considera și populația microbiologică a 

solului.  

În plus, biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul că:  

 în asociațiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate;  

 unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care își găsesc hrana în 

gunoaie (șobolani, ciori).  

Deși efectele asupra florei si faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitelor, 

reconstrucția ecologică realizată după eliberarea zonelor de sarcini tehnologice nu va putea 

restabili echilibrul biologic inițial, evoluția biosistemului fiind ireversibil modificată.  

Actualele practici de colectare transport /depozitare a deșeurilor urbane facilitează înmulțirea și 

diseminarea agentilor patogeni și a vectorilor acestora: insecte, șobolani, ciori, câini,etc... 

Emisiile gazoase ale deșeurilor menajere sunt reprezentate de biogaz, alcătuit în medie din: 15 – 

84% CH4 (procente volumetrice), 15% CO2, mici cantități de CO, O2, H2S, mercaptani, vapori de 

apă, praf, N2, oxizi de azot, etc. Acesta acționează atât asupra faunei folositoare (reprezentate, de 

exemplu, de insectele polenizatoare sau păsările insectivore), dar mai ales, asupra calității și stării 

fiziologice a plantelor. 

Substanțele volatile (urât mirositoare), se impregnează pe suprafața foliară, introducându- se apoi 

prin intermediul stomatelor în interiorul organismului vegetal. Totodată, prin sistemul radicular, 

substanțele odorante pătrund în organism conferindu-i acestuia o parte din însușirile lor. 
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Oxizii de azot au o acțiune nocivă atât asupra plantelor, cât și a viețuitoarelor. Astfel, la 

concentrațiile existente în atmosferă, oxidul de azot nu este iritant și nu este considerat un toxic 

puternic. În schimb, la concentrații ridicate NO2 are un puternic efect toxic atât asupra 

organismelor vegetale, cât și animale. 

Monoxidul de carbon (CO) face parte din clasa poluanților asfixianți (alături de CO2, H2S, cianuri) 

al căror efect patogen predominant, asupra viețuitoarelor cu sânge cald, îl reprezintă hipoxia și 

anoxia constând în blocarea aportului, transportului sau utilizării oxigenului în procesele 

metabolice. Modul cel mai frecvent și poate cel mai periculos de acțiune asupra ecosistemelor îl 

constituie faptul că atât sistemele de precolectare a deșeurilor, dar în special depozitele de deșeuri 

menajere, constituie surse de hrană pentru rozătoare, câini, pisici etc. Astfel, agenții patogeni din 

deșeurile menajere sunt transportați fizic sau își găsesc gazda în organismul acestor animale, 

fiind răspândiți apoi pe o arie mult mai largă decât spațiul de depozitare, afectând grav calitatea 

ecosistemelor respective. 
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4. CARACTERISTICILE  DE  MEDIU  ALE  ZONELOR

POSIBIL A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE 

IMPLEMENTAREA PJGD 
 

Prezentul Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor are ca arie de acoperire exclusiv județul Dolj. 

Analiza obiectivelor și a măsurilor propuse, conform Capitolului 1. Obiectivele principale ale 

PJGD, respectiv Capitolului 9. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efecte 

adverse asupra mediului al implementării PJGD Dolj, nu a condus la identificarea unor situații 

care ar putea avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. 

Precizăm faptul că, în conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului, proiectele de investiții cu impact asupra mediului se 

vor supune evaluării impactului asupra mediului, etapă în care se vor putea identifica pentru 

fiecare proiect în parte, în funcție de caracteristicile acestuia, impactul asupra factorilor de mediu 

posibil afectați. 

În cazul factorului de mediu biodiversitate, situația actuală a gestionării deșeurilor, cu precădere 

depozitarea neconformă sau abandonarea deșeurilor, au un impact semnificativ asupra speciilor 

sălbatice de interes comunitar, poluarea fiind de departe amenințarea cea mai severă la adresa 

stării de conservare a acestora.  

Abandonarea sau depozitarea neconformă a deșeurilor menajere poate produce mortalități în 

rândul speciilor de faună inclusiv prin ingerarea de obiecte/produse contondente sau care le pot 

produce asfixierea, în special în cazul pungilor de plastic din mediul acvatic.  

Însă, având în vedere că măsurile prevăzute în PJGD , care cuprind:  

 atingerea unui grad de colectare a deșeurilor de 100% ceea ce va duce la eliminarea 

fenomenului de abandonare ilegală a deșeurilor  

 creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor în vederea valorificării  

 reducerea semnificativă a deșeurilor depozitate  

 criterii minime de selecție a amplasamentelor viitoarelor instalații de deșeuri inclusiv 

condiția ca aceasta să nu fie situate în situri Natura 2000,  

potențialul impact negativ generat de PJGD asupra mediului și ariilor protejate scade semnificativ. 

Totodată, prin modernizarea parcului auto al serviciilor de salubrizare, calitatea aerului va fi 

afectată pozitiv, urmând a fi achiziționate autoutilitare care respectă normele și standardele 

europene pentru reducerea poluării aerului și zgomotului. 

Amenajarea unor puncte de colectare conforme contribuie la îmbunătățirea semnificativă a 

aspectului urbanistic, precum și la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potențiale privind 

sănătatea oamenilor. 
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5. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A 

MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN 

SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PJGD 
 

În capitolul 3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului în județul Dolj, subcapitolul 3.2. a 

fost analizată situația existentă a factorilor de mediu relevanți și identificate sensibilitățile acestora 

în raport cu sistemul actual de gestionare a deșeurilor. În continuare, sunt evidențiate problemele 

de mediu cu scopul de a furniza informații asupra modului în care acestea pot afecta PJGD, 

precum şi a posibilității ca PJGD de a le agrava, reduce sau afecta. 

5.1 Apele de suprafață și subterane 

 

Una din sursele importante de poluare o reprezintă operarea depozitelor neconforme de deşeuri şi 

abandonarea deşeurilor. La nivelul județului Dolj, depozitele neconforme au fost închise și 

ecologizate în cadrul Proiectului SMID Dolj, în perioada 2011-2017. 

Ponderea presiunilor potenţial semnificative difuze reprezintă aproximativ 60% din totalul 

presiunilor asupra calităţii apelor de suprafaţă.  

Una din sursele importante de poluare o reprezintă operarea necorespunzătoare a depozitelor de 

deşeuri şi abandonarea deşeurilor.  

Apariția unor potențiale spații de stocare temporară a deșeurilor, depozitarea necontrolată a 

deșeurilor pot determina un impact negativ asupra apelor de suprafață și a celor subterane. 

5.2 Solul și subsolul 

 

Una din sursele de poluarea a solurilor este reprezentată de depozitarea deşeurilor municipale. 

Chiar dacă prin implementarea PJGD cantitatea depozitată este estimată a scade semnificativ 

totuşi depozitarea rămâne ultima verigă pentru eliminarea deşeurilor. Însă, suprafaţa afectată de 

depozitate este de aşteptat să fie mult mai mică comparativ cu situaţia existentă. 

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 operează și în prezent depozitul de deșeuri. Anual o parte 

din levigatul generat de depozitele închise se scurge la suprafața solului (în funcție de orografia 

terenului), iar restul se infiltrează în subsol (în funcție de stratigrafia amplasamentului). La fel ca 

în cazul factorului de mediu „apă”, în cazul neimplementării PJGD va crește presiunea pe spațiile 

de stocare temporară a deșeurilor de la instalațiile existente, care poate duce la acumulări de 

levigat și la potențiale scurgeri ale acestuia, cu deprecierea calității solului din incinta sau din 

proximitatea incintelor instalațiilor. Totodată, apariția unor potențiale spații de stocare temporară a 

deșeurilor, depozitarea necontrolată a deșeurilor pot determina un impact negativ asupra solului și 

subsolului. 
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5.3 Aerul 

 

Având în vedere faptul că cea mai mare parte a deșeurilor generate sunt eliminate prin depozitare, 

sectorul ”deșeuri” contribuie la totalul de emisii de gaze cu efect de seră în principal prin emisiile 

de CO2 și CH4. 

Prin neimplementarea PJGD această situație este probabil să se mențină, atât la nivelul 

componentei de colectare a deșeurilor, cu menținerea ritmului de colectare actual, a slabei 

colectări separate a deșeurilor biodegradabile (care este principala categorie de deșeuri 

generatoare de emisii atmosferice prin descompunere) în vederea tratării lor, cât mai ales la 

nivelul eliminării lor, chiar și în depozite conforme de deșeuri. 

La nivel național, contribuția sectorului „deșeuri” la totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din 

2015 este de 5.02%. Acest lucru este rezultatul faptului că cea mai mare parte a deşeurilor 

generate sunt eliminate prin depozitare. Alte surse de poluare a aerului sunt reprezentate de: 

5.3.1 arderi necontrolate de deșeuri pe depozite neconforme; 

5.3.2 nerespectarea frecvenței de colectare a deșeurilor; 

5.3.3 folosirea de echipamente de transport sau terasiere învechite. 

5.4 Zone locuite 

 

Amplasarea obiectivelor de investiții trebuie să se facă la distanță față de zone locuite, cu 

respectarea distanței minime de protecție sanitară, conform O.M. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și 

completările ulterioare. Depozitul ecologic de deșeuri de la Mofleni este situat la o distanță de 

peste 500 m față de cea mai apropiată zonă locuită. De asemenea, instalațiile de tratare existente 

sunt la distanțe adecvate, stabilite prin actele de reglementare emise pentru funcționarea lor. 

Neimplementarea măsurilor din PJGD va afecta zonele locuite în măsura în care sistemul de 

colectare al deșeurilor se va menține, respectiv frecvența de colectare, categoriile de deșeuri 

colectate și modalitatea de pre-colectare (punctele de colectare), colectare și transport al 

deșeurilor. 

5.5 Peisaj 

 

Unul dintre aspectele care afectează peisajul este legat de gradul de uzură a recipientelor de 

colectare a deșeurilor, forma, starea acestora, curățenia spațiilor de colectare, starea mijloacelor de 

transport, modul de gestionare a depozitelor de deșeuri, precum și a instalațiilor. Prezența 

deșeurilor împrăștiate de vânt, a mirosurilor, fumului, prezența rozătoarelor, a ciorilor produc 

efecte dezagreabile majore asupra peisajului. 

Lipsa oricărei perdele vegetale de protecție, și în special, în cazul locurilor de depozitare 

necontrolată a deșeurilor, situarea acestora la periferia orașelor, produce efecte peisagistice 

dezageabile.  

În eventualitatea neimplementării PJGD, apariția unor potențiale spații de stocare temporară a 

deșeurilor, depozitarea necontrolată a deșeurilor pot determina un impact negativ asupra 
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peisajului, prin deprecierea semnificativă a calității estetice a acestuia. 

5.6 Sănătatea oamenilor 

 

Emisiile în apă, aer, sol a principalilor poluanți (levigatului/biogazului) au impact pe termen lung 

asupra populației din zonă, dar pot influența pe termen scurt sănătatea operatorilor care 

gestionează direct aceste deșeuri. Factori de risc pentru sănătatea oamenilor reprezintă și 

posibilitatea proliferării rozătoarelor.  

Actualizarea PJGD, luarea în considerare a evoluției generării deșeurilor și evaluarea necesităților 

de tratare și eliminare sunt necesare astfel încât gestionarea deșeurilor să fie realizată fără un 

impact negativ asupra sănătății oamenilor. 

 

5.7 Biodiversitate (flora și fauna) 

 

Actualul sistem de management al deșeurilor acționează asupra ecosistemelor și a biosferei atât 

prin poluanții gazoși degajați ca urmare a proceselor fermentative ce se desfășoară la nivelul 

masei de deșeuri, dar și prin contactul direct al plantelor și animalelor cu deșeurile menajere (în 

cazul abandonării ilegale a deșeurilor). Valorificarea redusă a deșeurilor menține presiunea de 

exploatare a resurselor naturale cu efecte directe negative asupra habitatelor naturale și speciilor. 

În situația neimplementării PJGJ, imposibilitatea gestionării eficiente și corespunzătoare a 

deșeurilor va asocia un impact negativ și asupra componentei biotice, atât în mod direct, cât și ca 

urmare a modificării calității solului și a apei din proximitatea instalațiilor existente sau a 

eventualelor zone de stocare temporară a deșeurilor. 

In termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă pierderea de pe suprafața afectată 

acestei folosințe a unui număr de 30-300 specii, în special de nevertebrate, plante și ciuperci, fără 

a lua în considerare populația microbiologică a solului. Această pierdere este una justificabilă în 

raport cu beneficiile aduse de un sistem de management integrat al deșeurilor funcțional la nivelul 

județului, atâta timp cât depozitul este amenajat într-o zonă care nu prezintă valoare conservativă. 
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6. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PROTECȚIE A 

MEDIULUI 

 Definirea obiectivelor și a indicatorilor Raportului de mediu 

 

Obiectivul principal al raportului de mediu este acela de a evalua efectele posibile semnificative 

asupra mediului ca urmare a implementării PJGD Dolj și de a asigura luarea în considerare a 

aspectelor de mediu la adoptarea măsurilor propuse prin plan.  

Obiectivele de mediu relevante pentru PJGD au fost stabilite considerând obiectivele existente la 

nivel naţional și comunitar, ținând seama de următoarele documente de planificare/strategice: 

5.7.1 Strategia Naţională și Planul Național de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025; 

5.7.2 PJGD Dolj; 

5.7.3 Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, implementat prin 

Programul Operațional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 2 „Dezvoltarea 

sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de 

management al deșeurilor”. 

5.7.4 Pachetul economiei circulare, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015 

(obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivul de 

reducere a cantității de deșeuri depozitate). 

Impactul implementării PJGD asupra mediului şi sănătăţii umane este evaluat în secţiunea 

următoare în raport cu aceste obiective, evidenţiind pentru fiecare componentă a sistemului de 

gestionare a deşeurilor punctele slabe şi punctele forte. 

 Consultarea factorilor interesați în vederea elaborării Raportului de mediu 

 

Potrivit H.G. 1076/2004, definitivarea proiectului de plan, stabilirea domeniului și a nivelului de 

detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și analiza efectelor 

semnificative ale planului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. 

Procesul standard de elaborare a Raportului de mediu presupune analiza metodei de evaluare 

(indiferent că este vorba despre o evaluare simplă, comparativă cu limitele prevăzute în legislație, 

o analiză multicriterială sau una utilizând indicatori) și validarea ei de către toți factorii interesați. 

Consiliul Judetean Dolj a constituit un Grup de Lucru pentru consultarea și implicarea unui număr 

cât mai mare a factorilor interesați pe parcursul elaborării Planului. Acest grup de lucru a fost 

alcătuit din reprezentanți ai următoarelor instituții: 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ 

 Primăria Municipiului Craiova 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj 

 Administraţia Bazinală de Ape Jiu 
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 Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean DOLJ 

 Compania de Apă Oltenia 

 S.C. Eco Sud S.A.  

 Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL - SERVICII SALUBRITATE 

BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL,  reprezentată prin lider 

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 

 S.C. Salubritate Craiova S.A. 

În cadrul ședințelor de întrunire a grupului de lucru s-a discutat prima versiune a PJGD Dolj 

revizuit. Un alt aspect discutat a fost recomandarea ca procedura de obținere a avizului de mediu 

să continue cu depunerea raportului de mediu după agrearea de către JASPERS a alternativelor 

propuse de către consultant. Astfel, prezentul document și versiunea revizuită a PJGJ Dolj 2019-

2025 prezintă alternativele de proiect agreate de către consultantul Comisiei Europene. 

În conformitate cu prevederile Art. 40, alin (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

(republicată), cu modificările și completările ulterioare: „ (2) Elaborarea și avizarea planurilor de 

gestionare a deșeurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe”, PJGD pentru județul Dolj a fost supus procedurii de evaluare strategică de 

mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, fiind derulate următoarele etape: 

 transmiterea primei versiuni a PJGD – județul Dolj la APM Dolj pentru declanșarea etapei 

de încadrare la data de ..........................; prima versiune a planului a fost afișată începând 

cu ............................ pe pagina web a CJ Dolj; 

 elaborarea primei versiuni a fost mediatizată de titular prin publicații în presa scrisă în 

................................; 

 în cadrul CSC din data de ........................... a fost luată decizia de încadrare care a stabilit 

necesitatea efectuării evaluării de mediu; 

 anunțul deciziei etapei de încadrare a fost publicat în presa scrisă în ................ și afișat pe 

pagina de internet a APM Dolj în data de .........................; 

 întrucât nu au fost primite observații din partea publicului, a fost publicată decizia de 

încadrare cu nr. .............. din .......................; 

 în perioada ...................... – prezent s-a derulat etapa de definitivare a planului și de  

elaborare a Raportului de mediu. 

 

 Obiectivele Raportului de mediu și indicatori de monitorizare 

 

În cele ce urmează sunt prezentate obiectivele de mediu relevante pentru PJGD stabilite prin 

documentele cu caracter strategic cu relevanță națională sau județeană. 
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Tabel 6-1 Obiective de mediu relevante pentru PJGD 

Factor/ element 

de mediu relevant 

Obiective de mediu relevante 

Apa Limitarea poluării apelor subterane şi de suprafaţă, la un nivel care nu 

afectează semnificativ sistemele naturale, prin reducerea emisiilor generate 

de infiltrarea levigatului şi monitorizarea facilităţilor existente care nu 

corespund normelor naţionale şi care poluează mediul înconjurător. 

Aer  Prevenirea poluării aerului sau limitarea acesteia la nivele care nu afectează 

negativ sistemele naturale sau sănătatea umană. 

Scăderea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin limitarea 

cantităţilor de deşeuri municipale generate şi depozitate, renunţarea la arderea 

necontrolată a deşeurilor, implementarea colectării selective şi a depozitării 

controlate (inclusiv implementarea sistemelor de colectare şi stocare a 

biogazului produs în depozitele de deşeuri). 

Solul şi subsolul Diminuarea suprafeţelor afectate de gestionarea necorespunzătoare a 

deşeurilor prin reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate, 

valorificarea materialelor reciclabile şi implementarea unui sistem integrat de 

gestionare a deşeurilor municipale care să asigure colectarea, transportul, 

reciclarea, sortarea, tratarea şi eliminarea corespunzătoare a deşeurilor la 

nivelul întregului judeţ. 

Biodiversitate/arii 

naturale protejate 
Conservarea şi protejarea habitatelor naturale, a speciilor florei și faunei 

sălbatice şi evitarea activităților care ar putea afecta semnificativ (în mod 

direct și indirect) ariile naturale protejate 

Sănătatea umană Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor 

privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor (colectarea conformă 

a deşeurilor, respectarea distanţelor de siguranţă, controlul emisiilor 

atmosferice, colectarea şi epurarea apelor de infiltraţii, stoparea depozitării 

necontrolate a deşeurilor în spaţii neamenajate). 

Creșterea gradului de conștientizare și participarea publicului în sistemul de 

gestionare a deșeurilor. 

Peisaj Asigurarea protecţiei peisajului prin revitalizarea zonelor degradate şi prin 

gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. 

Transport durabil Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi 

îmbunătăţirea traficului rutier prin modernizarea sistemului actual de 

transport şi colectare a deşeurilor, dotarea  cu mijloace de salubrizare 

adecvate şi eficiente şi optimizarea traseelor de colectare. 
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7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 

MEDIULUI 
 

 Metodologia de evaluare 

 

Evaluarea de mediu este concepută pentru identificarea și prevenirea potențialelor modificări 

negative ce pot surveni în cazul dezvoltării activităților stabilite prin planurile sau programele de 

investiții. O evaluare a impactului este necesară pentru orice activitate ce poate influența direct 

mediul înconjurător prin natura, dimensiunea sau locul acesteia.  

Scopul evaluării de mediu poate fi prezentat pe scurt astfel:  

 realizarea unei evaluări a impactului potențial al unui plan înainte ca acesta să fie 

executat;  

 realizarea unei optimizări a planului prin identificarea impactului potențial, atât negativ 

cât și pozitiv, la desfășurarea acestuia;  

 identificarea și compararea alternativelor existente pentru selectarea variantei optime a 

planului;  

 propunerea unor măsuri ce au ca scop ameliorarea oricărei posibile acțiuni negative și 

sporirea oricăror efecte benefice;  

 furnizarea unei surse de informații pentru toți participanții din cadrul planului, inclusiv a 

publicului interesat.  

Având ca obiectiv descrierea şi evaluarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului prin 

implementarea planului, precum şi alternativele rezonabile ale acestuia, raportul de mediu trebuie 

să identifice atât aspectele pozitive, cât şi pe cele negative.  

Analizând planul din perspectiva conferită de nivelul amplu al arealului de cuprindere, este 

evident că efectele acestuia sunt opozabile pe de o parte modului actual de gestionare a deşeurilor, 

iar pe de altă parte, pot fi cuantificate prin analiza în detaliu al fiecărei măsuri propuse, relativ la 

condiţiile legislative proprii fiecărui factor de mediu afectabil. 

 

 Potențiale efecte semnificative asupra factorilor de mediu 

 

Apa  

Impactul negativ asupra apelor de suprafață din zona depozitelor de deșeuri este determinat în 

principal de apele pluviale care spală corpul depozitului, antrenând o parte din poluanții solubili, 

după care ajung în apele de suprafață şi în cele subterane, în forma de levigat.  

Efecte prognozate  

Prin implementarea Planului se preconizează cresterea semnificativă a calitătii apelor de suprafată 

şi a celor subterane din zona depozitelor de deșeuri și reducerea riscului și a gradului de 

eutrofizare a acestora datorită eliminarii sursei de poluanți.  
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Aerul  

Implementarea Planului va avea efecte pozitive semnificative asupra factorului de mediu aer.  

Acestea vor fi determinate de:  

 scăderea semnificativă a emisiilor de poluanți gazoși față de situaţia actuală;  

 reducerea riscului de autoaprinderi ori incendii.  

Efectele prognozate  

Efectele prognozate prin implementarea planului sunt:  

 creșterea semnificativă a calității aerului;  

 scăderea riscului de poluări accidentale.  

Factorii climatici  

Având în vedere natura măsurilor prevazute în plan, se consideră că implementarea acestora nu va 

avea efecte observabile asupra factorilor climatici.  

Efectele prognozate  

Nu se prognozează efecte semnificative asupra factorilor climatici prin implementarea planului 

propus.  

Valorile materiale  

Prin implementarea Planului se vor pune în valoare deșeurile valorificabile.  

Nu se prevede demolarea/desființarea unor construcții ori obiective existente.  

Efecte prognozate  

Se apreciază că implementarea Planului nu va afecta valorile materiale din arealul studiat. 

Solul  

În prezent calitatea solului este afectată în zona depozitelor de deșeuri, datorită infiltraţiei apelor 

cu conținut de poluanți. 

În acest caz, poate fi depășită capacitatea solului de reținere a poluanților, respectiv de regenerare.  

Efecte prognozate  

Prin implementarea Planului se preconizează o creștere treptată și continuă a calității solului, 

datorită capacității sale de regenerare în condițiile eliminării presiunii produse de actualul mod de 

gestionare a deșeurilor.  

Biodiversitatea  

Ecosistemele din arealul studiat precum și flora și fauna caracteristice acestora au fost prezentate 

în Cap. 3.  

Efectele prognozate  

Implementarea Planului va avea efecte pozitive în raport cu ecosistemele din zonă. Principalele 

efecte pozitive vor fi determinate de:  

 scăderea semnificativă a emisiilor de poluanți gazoși față de situaţia actuală de depozitare 

a deșeurilor, cu creșterea corespunzătoare a calității aerului;  

 eliminarea evacuărilor de ape încărcate cu poluanți (încărcare organică, metale grele, 

compuși toxici) în sursele de apă de suprafață şi subterane;  

 scăderea semnificativă a populațiilor de păsări, rozătoare și insecte caracteristice 
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actualelor depozite de deșeuri, ce constituie vectori de transmitere a numeroase boli.  

Sănătatea umană  

Starea de confort și sănătate a populatiei este afectată în mod direct de următoarele elemente:  

 poluarea atmosferei manifestată prin: emisii de dioxid de sulf și particule în suspensie;  

 plumb și clorofluorocarburi; emisii de gaze cu „efect de seră” (CO2, CH4, ozon și nitriți); 

 poluarea apelor subterane prin infiltraţii din actualele depozite de deşeuri;  

 slaba recirculare sau reutilizare a deșeurilor;  

 gestionarea defectuoasă si circuitul necontrolat al deșeurilor;  

 deteriorarea, în ansamblu, a calității mediului urban din cauza sinergismului diferitelor 

forme de poluare;  

 slaba preocupare pentru conservarea naturii, reducerea biodiversității, lipsa zonelor verzi;  

 igiena precară a localităților manifestată prin controlul defectuos al circuitului deșeurilor, 

zgomot, praf, raspândirea rozătoarelor și insectelor.  

Cel mai frecvent, acțiunea factorilor de mediu se desfășoară la niveluri de intensitate redusă, ceea 

ce determină o acțiune cronică sau de lungă durată, ce necesită perioade lungi de timp pentru a 

produce modificări observabile în starea de sănătate. Acțiunea factorilor de mediu poate să se 

exercite nu numai asupra populației expuse, ci și asupra descendenților acesteia determinând fie 

mutații ereditare transmisibile, fie malformații congenitale.  

Efecte prognozate  

Avand in vedere elementele prezentate mai sus, se apreciază că implementarea Planului va 

conduce la contracararea fiecărui element de disconfort, determinând creșterea continuă și 

susținută a stării de confort și sănătate a populației.  

Peisajul  

În prezent depozitele de deșeuri, cât şi spaţiile destinate colectării lor, constituie locuri cu impact 

vizual dezagreabil, determinat de tehnologia de colectare şi depozitare, prin expunerea acestora, 

posibilitatea împrăștierii lor de vânt pe suprafețe extinse (în lipsa împrejmuirilor corespunzătoare), 

prezența păsărilor, insectelor și rozătoarelor, lipsa vegetației în zonele perimetrale, etc.  

Efecte prognozate  

Se apreciază că implementarea Planului va conduce la îmbunătățirea caracteristicilor peisagistice 

ale zonelor aferente.  

Arii protejate  

Ariile protejate nu vor fi afectate de implementarea Planului, având în vedere că investiţiile de 

obiective economice (depozite, staţii de transfer, puncte de colectare a deşeurilor, etc.) sunt 

realizate în afara zonelor ariilor protejate.  

Evaluarea globală a efectelor implementării Planului asupra Ariilor protejate, are în vedere o 

creştere generală a calităţii factorilor de mediu, prin scăderea semnificativă a nivelului actual de 

poluare a elementelor de mediu aer, apă şi sol-subsol. Rezultatele pozitive sunt aşteptate prin 

efectul cumulativ şi sinergic al acestora. 
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 Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD Dolj 

 

Evaluarea efectelor asupra mediului are ca scop identificarea eventualelor neconcordanțe dintre 

obiectivele propuse pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor municipale în județul Dolj 

cu obiectivele de mediu stabilite prin alte documente cu caracter strategic de importanță națională 

și județeană. 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial pentru 

asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact minim invaziv 

asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la 

nivel operațional a ierarhiei deșeurilor: prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru 

reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea (incluzând 

depozitarea și incinerarea fără recuperare energetică). 

În această secțiune este analizat potențialul impact asupra mediului generat de Alternativa 1, 

alternativă identificată în PJGD ca fiind cea favorabilă. Impactul asupra factorilor de mediu în 

cazul Alternativei 0 este descris în capitolul 3.3 Evoluția mediului în cazul neimplementării PJGD. 

Compararea impactului generat de alternativele 1 şi 2 se regăsește în secțiunea 10 Expunerea 

motivelor care au condus la selectarea variantei alese. 

În cazul potenţialului impact generat de implementarea măsurilor din PJGD, evaluarea s-a realizat 

raportat la categoriile de activităţi de gestionare a deşeurilor (prevenire generare, colectare si 

transport, reciclare, valorificare energetică şi eliminare) pentru toate categoriile de deşeuri care fac 

obiectul planului. Impactul a fost evaluat folosind sistemul de notare prezentat în tabelul următor. 
Tabel 7-1 Sistemul de notare a magnitudinii impactului asupra factorilor de mediu 

 

Notare/amploare impact Punctaj 

Impact pozitiv direct semnificativ (Se referă la efectele majore (semnificative) cu 

caracter pozitiv, care se manifestă pe termen lung sau permanent, au scară largă de 

acoperire şi contribuie la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit.) 

+3 

Impact pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant (Se referă la efectele 

minore (reduse) cu caracter pozitiv, directe, care se resimt la nivel local şi care pot 

contribui parţial la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit.) 

+2 

Impact pozitiv indirect asupra obiectivului de mediu relevant (Se referă la efectele 

minore (reduse) cu caracter pozitiv, indirecte, care se resimt la nivel local şi care 

pot contribui parţial la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit.) 

+1 

Impact neglijabil/ Impactul nu poate fi evaluat (Efecte nule, extrem de reduse sau 

pentru care nu se pot face previziuni exacte, sunt necesare detalii suplimentare din 

teren, despre caracteristicile proiectelor şi mărimea acestora.) 

0 

Impact negativ indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant (Se referă la 

efectele minore (reduse) cu caracter negativ direct sau indirect, care se resimt la 

nivel local şi care pot afecta temporar atingerea obiectivului de mediu stabilit.) 

-1 

Impact negativ direct asupra obiectivului de mediu relevant (Se referă la efectele 

minore (reduse) cu caracter pozitiv, negativ, care se resimt la nivel local şi care pot 

-2 
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contribui parţial la îndeplinirea obiectivului de mediu stabilit.) 

Impact negativ direct semnificativ cumulat asupra obiectivului de mediu relevant 

(Se referă la efectele majore (semnificative) cu caracter negativ, care se manifestă 

pe termen lung sau permanent, au scară largă de acoperire şi nu permit atingerea 

obiectivului de mediu stabilit. ) 

-3 

 

Ipoteze utilizate pentru evaluarea potenţialului impact asupra mediului şi sănătăţii:  

 Evaluarea de impact ia în calcul impactul rezidual în condițiile în care instalațiile de 

gestionare a deşeurilor funcționează la standardele impuse de legislație,  

 Evaluarea riscului și a efectelor potenţiale în cazul în care standardele legale nu sunt 

atinse sunt tratate distinct, acesta având un caracter temporar,  

 Impactul asupra sănătăţii populaţiei este evaluat din perspectiva locuitorilor situaţi în zona 

de impact a instalaţiilor de tratare a deşeurilor şi nu a personalului angajat pentru operarea 

instalaţiilor, pentru aceştia din urmă existând proceduri specifice privind sănătatea muncii,  

 În cazul instalaţiilor de tratare a deşeurilor, potenţialul impact asupra mediului, cu caracter 

permanent şi ireversibil poate fi semnificativ în faza de operare a acestora şi mai puţin în 

faza de execuţie sau închidere/post-inchidere. Prin urmare în acest raport este evidenţiat în 

principal impactul în faza de operare a instalaţiilor.  

Conform cerinţelor HG nr. 1076/2004, efectele potenţiale semnificative asupra 

factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe 

termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative. 

În scopul acestei evaluări au fost analizate numai obiectivele tehnice din PJGD, acestea având un 

potențial impact asupra factorilor de mediu. 

 
Tabel 7-2 Efectele PJGD asupra mediului și a obiectivelor de mediu relevante 

 

Nr. 

Crt 

Obiective PJGD/Obiectiv 

de mediu 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Total 

impact 

Obiective privind gestionarea deșeurilor municipale  

Obiective tehnice  

1. Creșterea gradului de 

pregătire pentru reutilizare și 

reciclare prin aplicarea 

ierarhiei de gestionare a 

deșeurilor 

+1 +2 +3 +2 +1 +2 0 +1 +1 13 

2. Implementarea colectării 

separate a biodeșeurilor la 

nivelul întregului județ 

+1 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 12 

3. Implementarea colectării 

separate a deșeurilor textile 

+1 +1 +2 +2 +1 +1 0 +1 +1 10 

4. Reducerea cantității 

depozitate de deșeuri 

+2 +1 +1 +3 +1 +1 0 +1 +1 11 



85 

 

biodegradabile municipale  

5. Depozitarea numai a 

deșeurilor supuse în prealabil 

unor operații de tratare 

+2 +1 +1 +3 +1 +1 0 +1 +1 11 

6. Creșterea gradului de 

valorificare energetică a 

deșeurilor municipale  

0 +1 +1 +3 +1 +1 0 +1 +1 9 

7. Depozitarea deșeurilor numai 

în depozite conforme 

+2 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 10 

8. Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale 

colectate separat  

+1 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 9 

9. Depozitarea a maxim 10% 

din întreaga cantitate de 

deșeuri municipale generate 

+1 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +2 10 

10. Asigurarea capacității de 

depozitare a întregii cantități 

de deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

+2 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 10 

11. Colectarea separată și tratarea 

corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere 

+2 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 10 

12. Colectarea separată, 

pregătirea pentru reutilizare 

sau, după caz, tratarea 

corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 

13. Încurajarea utilizării în 

agricultură a materialelor 

rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 8 

14. Colectarea separată (atât de la 

populație câț și de la agenții 

economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 8 

Obiective instituționale și organizaționale  

15. Creșterea capacității 

instituționale a autorităților 

locale și a ADI 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 
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16. Intensificarea controlului 

privind modul de desfășurare 

a activităților de gestionare a 

deșeurilor municipale atât din 

punct de vedere al respectării 

prevederilor legale, cât și din 

punct de vedere al respectării 

prevederilor din autorizația 

de mediu 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 

Obiective privind raportarea  

1. Determinarea prin analize a 

principalilor indicatori 

privind deșeurile municipale 

(indici de generare și 

compoziție pentru fiecare tip 

de deșeuri municipale) 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 

Obiective privind gestionarea deșeurilor de ambalaje  

1. Creșterea gradului de 

valorificare/reciclare a 

deșeurilor de ambalaje 

+1 +2 +3 +2 +1 +2 0 +1 +1 13 

Obiective privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 

1. Creșterea ratei de colectare 

separată a DEEE 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 

2. Creșterea gradului de 

valorificare a DEEE  

+1 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +2 10 

Obiective privind deșeurile din construcții și desființări  

1. Asigurarea colectării întregii 

cantități de deșeuri din 

construcții și demolări 

generate la nivelul județului 

Dolj 

+2 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 10 

2. Creșterea gradului de 

reutilizare și reciclare a 

deșeurilor din construcții și 

desființări  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 

3. Asigurarea capacităților de 

eliminare pentru DCD care 

nu pot fi valorificate 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 9 

Obiective privind nămolurile rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

1. Gestionarea durabilă a 

nămolurilor rezultate de la 

stațiile de epurare orășenești 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 8 
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 Efecte cumulative, secundare, sinergice 

 

Efecte secundare  

Implementarea Planului va avea efecte semnificative directe, exclusiv pozitive, asupra tuturor 

factorilor de mediu, şi în consecinţă, este de aşteptat ca relaţiile dintre aceştia să aibă efecte 

secundare de asemenea pozitive, fie concomitent, fie consecutiv celor prognozate. 

Implementarea PJGD Dolj va avea efecte directe asupra tuturor factorilor de mediu, interacţiunile 

dintre aceste componente pot avea efecte secundare pozitive, fie concomitent, fie consecutiv celor 

prognozate. Efectele secundare sunt în general de natură pozitivă, datorate implementării unui 

sistem coerent de gestionare a deșeurilor și a asigurării în continuare a acoperirii cu servicii de 

salubrizare de 100%. 

Efecte cumulative  

Sintagma efecte cumulative presupune existenţa mai multor efecte de mică intensitate, care prin 

cumulare, să producă rezultate semnificative. Apreciem că implementarea lui nu va avea efecte 

negative cumulative. În schimb, influenţele pozitive, care vor afecta practic întreg spectrul de 

mediu, vor avea, fiecare în parte efecte cumulative pe termen lung.  

Evaluarea efectelor cumulate asupra mediului ca urmare a implementării PJGD s-a realizat prin 

însumarea punctelor acordate pentru fiecare obiectiv, efecte de mică intensitate care prin cumulare 

să producă un impact semnificativ. 

Raportat la obiectivele de mediu ale PJGD Dolj stabilite, evaluarea efectelor implementării 

planului, potrivit metodologiei prezentate mai sus, a condus la obținerea unui scor de pozitiv de + 

244 puncte. Implementarea măsurilor din PJGD generează un impact pozitiv semnificativ, 

comparat cu situația evoluției gestionării deșeurilor în cazul neimplementării planului (Alternativa 

0). 

Totuși nu trebuie neglijat impactul negativ asupra mediului în special rezultat din activitatea de 

depozitare a deșeurilor cu emisii asupra aerului, ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren și 

schimbarea utilizării terenului, colectarea și transportul deșeurilor, în principal emisiile în 

atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri. 

Activitățile de gestionare a deșeurilor (colectare, transport, tratare în vederea valorificării, 

depozitare, tratare termică) pot genera un impact potențial negativ asupra populației în principal ca 

urmare a expunerii la emisiile generate în atmosferă şi la zgomot. Efecte potențiale negative mai 

pot apărea ca urmare a gestionării necorespunzătoare a apelor uzate, în special a levigatului, însă 

doar cu caracter accidental. 

Efecte sinergice  

Implementarea Planului va avea efecte semnificative directe, exclusiv pozitive, asupra tuturor 

factorilor de mediu, şi în consecinţă, este de aşteptat ca interferenţa efectelor să aibă consecinţe de 

asemenea pozitive, atât concomitent, cât şi prin acumulare în timp.  

Efectele sinergice apar adeseori atunci când habitatele, resursele sau comunităţile umane se 

apropie de limita capacităţii de suportare a mediului. De exemplu, un habitat cu specii sălbatice se 

poate fragmenta progresiv, cu efect limitativ asupra unei specii anume, până când o ultimă 

fragmentare distruge echilibrul ecologic dintre specii sau face ca zonele să devină prea restrânse 

pentru a susţine orice fel de specii. 
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Efecte pe termen scurt, mediu si lung  

Efectele majore prognozabile ca urmare a implementării Planului vor fi exclusiv pozitive, ca 

urmare a ecologizării întregului proces de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere.  

Pe de altă parte, nu poate fi eliminată în totalitate posibilitatea apariţiei unor efecte negative de 

mediu, prin aplicarea noilor tehnologii de colectare, procesare şi eliminare a deşeurilor menajere. 

Acest lucru este puţin probabil să apară pe termen scurt şi mediu, dar nu poate fi în totalitate 

exclus dintr-o prognoză pe termen lung.  

Altfel spus, având în vedere obiectivele PJGD, politica de gestionare a deșeurilor privind 

prevenirea generării deșeurilor, efectele vor fi pozitive pe termen mediu și lung, ca urmare a 

scăderii cantităților de deșeuri depozitate prin eliminare. Mai mult, odată cu aplicarea noilor 

tehnologii de valorificare și tratare, PJGD va avea efecte pozitive, inclusiv pe termen scurt. 

Măsurile privind valorificarea materială a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și 

măsurile privind valorificarea energetică a deșeurilor conduc pe de o parte la reducerea 

semnificativă a deșeurilor depozitate cu impact pozitiv asupra tuturor factorilor de mediu și 

sănătății, iar pe de altă parte la conservarea resurselor naturale. 

Efecte permanente şi temporare  

Efectele permanente și temporare ale planului sunt reprezentate de interacțiunile dintre factorii de 

mediu afectați de implementarea acestuia. 

Efecte pozitive si negative  

Efectele datorate relaţiilor dintre factorii de mediu sunt de natură exclusiv pozitivă. 

Implementarea măsurilor din PJGD generează un impact pozitiv semnificativ, comparat atât cu 

situația actuală cât și cu situația evoluției gestionării deșeurilor în cazul neimplementării planului 

(Alternativa 0). 

Totuși nu trebuie neglijat impactul negativ asupra mediului în special rezultat din activitatea de 

depozitare a deșeurilor cu emisii asupra aerului, ocuparea definitivă a unor suprafețe de teren și 

schimbarea utilizării terenului, colectarea și transportul deșeurilor, în principal emisiile în 

atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri. 

Activitățile de gestionare a deșeurilor (colectare, transport, tratare în vederea valorificării, 

depozitare, tratare termică) pot genera un impact potențial negativ asupra populației în principal ca 

urmare a expunerii la emisiile generate în atmosferă şi la zgomot. Efecte potențiale negative mai 

pot apărea ca urmare a gestionării necorespunzătoare a apelor uzate, în special a levigatului 

 Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv al sănătății în context 

transfrontier 
 

Aria de acoperire și măsurile propuse în cadrul PJGD Dolj se referă doar la judeţul Dolj. Nu au 

fost identificate potenţiale efecte semnificative asupra mediului sau asupra sănătăţii umane în 

context transfrontier. 
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8. ANALIZA ALTERNATIVELOR PREVĂZUTE ÎN PJGD 

DOLJ 

 
Evaluarea de mediu trebuie să identifice și să descrie alternativele planului considerate a fi 

rezonabile, realiste și relevante. 

Domeniul gestionării deșeurilor se bazează pe "ierarhia deșeurilor" care stabilește următoarea 

ordine prioritară în elaborarea politicii privind deșeurile și gestionarea deșeurilor la nivel 

operațional: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, recuperare și, ca fiind cel mai puțin 

preferat opțiunea, eliminarea (care include depozitarea și incinerarea fără recuperare de energie). 

În ierarhia opțiunilor de gestionare a deșeurilor, inclusă atât în reglementările UE cât și în cele 

naționale, recuperarea reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării de orice fel. 

 Descrierea alternativelor 

 

În vederea determinării investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor sunt definite 

și analizate 3 alternative: 

 Alternativa „zero” – care presupune doar investițiile existente și cele care urmează a fi 

finalizate prin proiectele SMID, inclusiv proiectele fazate și lipsa unui nou plan național 

de gestionare a deșeurilor; 

 Două alternative – care să asigure prin propunerea de noi investiții îndeplinirea 

obiectivelor și țintelor de mai sus. 
Tabel 8-1 Descrierea alternativelor propuse în cadrul PJGD 

Alternativa Descriere 

Alternativa 

“zero” 

Investițiile realizate prin PHARE CES și POS Mediu/POIM. Se presupune că 

toate instalațiile vor fi în operare, dar și menținerea condițiilor actuale de 

reglementare 

Alternativa 1 

(propusă prin 

PNGD) 

Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică 

cu digestie anaerobă cu o capacitate maximă de 97.000 t/an (total intrări în 

instalație în anul 2025). În instalație vor fi tratate atât deșeuri municipale 

reziduale (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare) cât și 

biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi 

introduse direct în treapta biologică a instalației TMB). 

De asemenea, treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de 

sortare semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri 

reciclabile (în vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor reziduale 

tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile 

colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de 

reciclare.  

Tratarea deșeurilor reziduale în instalație TMB va duce  atât la stabilizarea 

biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a 
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cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor 

prevăzute pentru județul Dolj. 

Alternativa 2 Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare 

de energie cu o capacitate de 67.000 t/an care va trata deșeuri municipale 

colectate în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. 

Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar 

deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație) ceea ce 

explică ratele de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei 

alternative, pentru a asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. 

De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor 

colectate separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă 

cu o capacitate de circa 38.000 t/an. 

Tratarea deșeurilor în instalație de incinerare va duce  atât la stabilizarea 

biologică a deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a 

cantității depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor 

prevăzute pentru județul Dolj. 

 

Alternativa zero 

Alternativa „zero” presupune doar investițiile existente (investiții PHARE, POS Mediu și POIM) 

și menținerea condițiilor actuale de reglementare astfel: 

 Rata de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe va crește de la 1% 

în anul 2018 la  50% în anul 2021 după care va rămâne constantă până la sfârșitul 

perioadei de planificare. Se pleacă de la ipoteza că nu se vor face alte investiții față de cele 

prevăzute prin proiectul POS Mediu, 

 Rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

 de la populația din mediul urban va crește de la 0 % în anul 2018 la 10% în anul 

2021după care va rămâne constantă până la sfârșitul perioadei de planificare 

(procentul corespunde colectării separate a biodeșeurilor menajere din zona 

caselor din Craiova, Calafat și Băilești). Se pleacă de la ipoteza că nu se vor face 

alte investiții față de cele prevăzute prin proiectul POS Mediu 

 din cantine și restaurante și piețe–nu se va implementa sistemul de colectare 

separată 

 din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

 Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor 

menajere periculoase începând cu anul 2025. 

 Tratarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare Molfeni ( investiție existentă POS 

Mediu) și în stația de sortare Goicea (investiție existentă Phare), 

 Tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini și a biodeșeurilor menajere, similare și din 

piețe în limita capacităților disponibile în stația de compostare Mofleni (investiție POS 
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mediu) și în stația de compostare Calafat (investiție POS Mediu) 

 Depozitarea deșeurilor colectate în amestec fără o pretratare prealabilă înaintea depozitării  

În cazul alternativa „zero”: 

 Rata de reciclare a deșeurilor municipale ar fi în anul 2025 circa 34% față de ținta de 50% 

calculată prin raportare la cantitatea totală de deșeuri municipale generate; 

 Obiectivul de reducere la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale nu ar fi 

îndeplinit nici în anul 2020 și nici în anul 2025; 

 Obiectivul privind tratarea întregii cantități de deșeuri înaintea depozitării nu este 

îndeplinit. 

 

Alternativa 1 

Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu digestie 

anaerobă cu o capacitate maximă de 97.000 t/an (total intrări în instalație în anul 2025). În 

instalație vor fi tratate atât deșeuri municipale reziduale (inclusiv reziduurile de la stațiile de 

sortare/compostare) cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor 

fi introduse direct în treapta biologică a instalației TMB). 

De asemenea, treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare semi-

automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în vederea valorificării 

materiale) din totalul deșeurilor reziduale tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile 

de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de 

reciclare.  

Tratarea deșeurilor reziduale în instalație TMB va duce  atât la stabilizarea biologică a deșeurilor 

(în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel 

îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Dolj. 

Ansamblul măsurilor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 este următorul: 

 Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de 55% 

respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri: 

 Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe 

de la circa 5% în anul 2019 la 50% în anul 2021 ajungând la 75% începând cu 

anul 2025   

 Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

 de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2019 la 45% în 

anul 2023 ajungând la 60% în anul 2030 și la 73% în anul 2035 

 din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2019 la60% în anul 

2023 urmând să crească până la 75% în anul 2035 

 din piețe - de 60% în anul 2023 urmând să crească până la 75% în 

anul 2030 și la 80% în anul 2035 

 din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

 Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor 

menajere periculoase începând cu anul 2025. 

 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat– deșeurile 



92 

 

reciclabile colectate separat din zona 1 Craiova, zona 2 Băilești, zona 3 Calafat, zona 4 

Filiași și zona 5 Dobrești vor fi tratate în stația de sortare Molfeni (capacitate proiectată 

44.000 t/an) realizată prin POS Mediu/POIM. Se estimează că stația va deveni 

operațională în anul 2021 odată cu delegarea noului operator de instalații și va avea 

capacitate suficientă pentru preluarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate 

separat. Conform datelor prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în 

stație va crește de la ca 25.000 t în anul 2021 la cca 33.000 t/an în anul 2025. 

 Deșeurile reciclabile colectate separat din zona 6 Goicea vor fi tratate în stație de sortare 

Goicea ( investiție Phare, capacitate proiectată de 1.100 t/an). Stația, operațională din anul 

2019 odată cu delegarea contractului de colectare și transport, are capacitate suficientă 

pentru preluarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat. Conform datelor 

prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește de la ca 

700 t în anul 2021 la cca 900 t/an în anul 2025. 

 Necesitatea upgradării stațiilor de sortare va fi stabilită la nivelul studiului de fezabilitate.  

 Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate separat: 

 Stația de compostare existentă la Mofleni (capacitate 18.000 t/an, investiție 

POS/POIM) va prelua biodeșeurile colectate separat în conformitate cu 

prevederile SMID actual. Ulterior, după extinderea sistemului de colectare 

separată a biodeșeurilor colectate separat la nivelul întregului județ, stația de 

compostare Mofleni va asigura compostarea deseurilor verzi împreuna cu 

compostarea digestatului rezultat de la tratarea biodeșeurilor colectate separat; 

 Stația de compostare existentă la Calafat (capacitate 5.000 t/an, investiție 

POS/POIM) va tratate biodeșeurile colectate separat din zona 2 Băilești și  zona 

3 Calafat în limita capacității proiectate;   

 Tratareabiodeșeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat în instalația 

TMB prevăzută cu digestie anaerobă pentru treapta biologică.  

 Compostarea individuală a biodeșeurilor colectate separat la sursă în special în mediul 

urban și rural. 

 Necesitatea upgradării stațiilor de compostare existente va fi stabilită la nivelul studiului 

de fezabilitate.  

 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de 

vedere biologic a acestora înaintea depozitării: 

 Construirea unei instalații pentru tratarea mecano biologică in zona 1 Craiova, cu 

o capacitate maximă de 97.000 tone(total intrări în instalație în anul 2025). In 

instalația TMB vor fi tratate: deșeuri în amestec colectate din judeţ, a 

reziduurilor de la stațiile de la sortare și compostare și biodeșeuri menajere, 

similare și din piețe colectate separat (linia mecanică). Treapta de tratare 

mecanică va cuprinde inclusiv o stație de sortare care va asigura extragerea 

fracțiilor reciclabile din deșeurile în amestec 

 Depozit existent Mofleni.  
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Alternativa 2 

Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie cu o 

capacitate de 67.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și reziduurile de la 

stațiile de sortare și compostare. 

Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar deșeurile de metal 

(circa 1% din total deșeuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele de capturare a deșeurilor 

reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. 

De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este 

necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de circa 38.000 t/an. 

Tratarea deșeurilor în instalație de incinerare va duce  atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în 

proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate asigurând astfel 

îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Dolj. 

Conceptul gestionării deșeurilor municipale în cazul Alternativei 2 este următorul: 

 Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de 55% 

respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri: 

 Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe de la 

circa 5% în anul 2019 la 50% în anul 2021 ajungând la 80% începând cu anul 2025   

 Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 

 de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2019 la 60% în anul 2023 

ajungând la 76% în anul 2030 și la 85% în anul 2035 

 din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2019 la 70% în anul 2023 urmând să 

crească până la 85% în anul 2035 

 din piețe - de 70% în anul 2023 urmând să crească până la 80% în anul 2030 și la 

85% în anul 2035 

 din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

 Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor 

menajere periculoase începând cu anul 2025. 

 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat – deșeurile 

reciclabile colectate separat din zona 1 Craiova, zona 2 Băilești, zona 3 Calafat, zona 4 

Filiași și zona 5 Dobrești vor fi tratate în stația de sortare Molfeni (capacitate proiectată 

44.000 t/an) realizată prin POS Mediu. Se estimează că stația va deveni operațională în 

anul 2021 odată cu delegarea noului operator de instalații și va avea capacitate suficientă 

pentru preluarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat. Conform datelor 

prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește de la ca 

26.000 t în anul 2021 la cca 38.000 t/an în anul 2025. 

 Deșeurile reciclabile colectate separat din zona 6 Goicea vor fi tratate în stație de sortare 

Goicea ( investiție Phare, capacitate proiectată de 1.100 t/an). Stația, operațională din anul 

2019 odată cu delegarea contractului de colectare și transport, are capacitate suficientă 

pentru preluarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat. Conform datelor 

prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește de la ca 

700 t în anul 2021 la cca 1.000 t/an în anul 2025. 
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 Necesitatea upgradării stațiilor de sortare va fi stabilită la nivelul studiului de fezabilitate.  

 Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate separat: 

 Stația de compostare existentă la Mofleni (capacitate 18.000 t/an, investiție 

POS/POIM) va prelua biodeșeurile colectate separat în conformitate cu 

prevederile SMID actual. Ulterior, după extinderea sistemului de colectare 

separată a biodeșeurilor colectate separat la nivelul întregului județ, stația de 

compostare Mofleni va asigura compostarea deseurilor verzi împreuna cu 

compostarea digestatului rezultat de la tratarea biodeșeurilor colectate separat; 

 Stația de compostare existentă la Calafat (capacitate 5.000 t/an, investiție 

POS/POIM) va tratate biodeșeurile colectate separat din zona 2 Băilești și  zona 

3 Calafat în limita capacității proiectate;   

 Tratareabiodeșeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat în instalația 

nouă de digestie anaerobă; 

 Compostarea individuală a biodeșeurilor colectate separat la sursă în special în 

mediul urban și rural. 

 Necesitatea upgradării stațiilor de compostare existente va fi stabilită la nivelul studiului 

de fezabilitate.  

 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și stabilizarea din punct de 

vedere biologic a acestora înaintea depozitării: 

 Construirea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie cu o capacitate 

de 67.000 tone/an pentru tratarea: deșeurilor în amestec colectate din judeţ și a 

reziduurilor de la stațiile de la sortare și compostare, 

 Depozit existent Mofleni. 

 

 Criterii de selecție pentru alegerea alternativei optime 

 

La stabilirea alternativei optime a PJGD au fost luate în considerare mai multe criterii, atât de 

natură tehnică, cât și financiară și nu în ultimul rând de mediu. Criteriile pe baza cărora s- a 

realizat analiza de opțiuni au fost următoarele: 

 cantitative 

 evaluarea financiară a costurilor cu investițiile și a celor de operare; 

 cuantificarea impactului asupra mediului prin estimarea emisiilor nete exprimate 

în tone emisii de CO2 echivalent; 

 calitative 

 gradul de valorificare a deșeurilor; 

 riscul de piață; 

 conformitatea cu principiile economiei circulare. 

În cele ce urmează sunt prezentate rezultatele analizei multicriteriale a alternativelor propuse. 
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Tabel 8-2 Rezultatul analizei alternativelor, la nivelul anului 2025 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Criterii tehnice 

Riscul de piaţă Justificare ridicat scăzut 

Punctaj 0 2 

Flexibilitatea tehnologică Justificare ridicat scăzut 

Punctaj 2 0 

Folosirea la capacitate maximă 

a instalaţiilor 

Justificare Instalația MBT va 

funcționa la 93% din 

capacitate în 2035 

Instalația de incinerare va 

funcţiona la 50% din 

capacitate în anul 2035 

Punctaj 2 0 

Criterii economice 

Costuri totale investiție Punctaj 2 1 

Justificare 58,863 mil euro 132,722 mil euro 

Costuri anuale nete operare Punctaj 2 1 

Justificare 9,573 mil euro 11,159 mil euro 

Criterii de mediu 

Apă Punctaj 0 2 

Justificare 
Pentru funcționarea 

instalației TMB este 

necesar un debit mare 

de apă. Din proces 

rezultă apă uzată 

Pentru funcționarea 

instalației NU este 

necesară apa. Din proces 

rezultă apă uzată, însă în 

cantitate mai mică 

comparativ cu alt. 1 

Aer Punctaj 2 1 

Justificare 

Emisii reduse 

Emisii mai mari 

comparativ cu 

Alternativa 1 

Sol Punctaj 1 1 

Justificare Ocupare teren Ocupare teren 

Biodiversitate/ Natura 2000 Punctaj 2 1 

Justificare 

Impact redus 

Potențial impact cauzat 

de emisiile de la 

incinerare 

Schimbări climatice 

GES Justificare -47.454 t CO2e în 2025 -24.742 t CO2e în 2025 

Punctaj 2 1 

PUNCTAJ TOTAL 15 10 

 

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care va fi cea  
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propusă spre a fi implementată. 

Vis-a-vis de conformitatea cu principiile economiei circulare, verificarea îndeplinirii obiectivelor 

privind reciclarea deșeurilor municipale pentru alternativa 1 care va fi cea  propusă spre a fi 

implementată: 

 la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile 

menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – termen anul 2021, 

 la 50%, 55% și 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen anii 

2027, 2030 și 2035. 
Tabel 8-3 Verificarea îndeplinirii țintelor în cazul Alternativei 1, tone 

  2021 2025 2030 2035 

Total deșeuri reciclabile 23.929 70.246 73.300 76.489 

Total reciclabile (% din total deșeuri reciclabile 

generate) 

51%       

Total reciclabile (% din total deșeuri reciclabile 

generate) 

  50% 55% 60% 

RDF de la MBT, tone 0 7.766 7.079 6.293 

RDF de la sortare, tone 2.830 11.518 10.652 9.687 

Total deșeuri municipal depozitate  (tpa) 123.034 26.843 25.180 22.737 

Total municipal waste to the landfill (%) 77% 19% 19% 18% 

Cantitatea maximă de deșeuri municipale 

biodegradabile ce poate fi depozitată - 35% din 

deșeurile biodegradabile municipale din anul 1995 

(t/an) 

56.021 56.021 56.021 56.021 

Cantitatea totală de deșeuri biodegradabile 

depozitate (tpa) 
93.345 13.860 12.228 9.795 

 

Din tabelul de mai sus se observă că implementarea măsurilor aferente Alternativei 1 asigură 

îndeplinirea principalelor obiectivelor și țintelor stabilite pentru județul Dolj. Ținta de 

reducere a deșeurilor biodegradabile se va atinge însă cu o întârziere de 5 ani, în anul 2025 

odată cu realizarea noii instalații TMB. Soluția tehnică pentru reducerea cantității de deșeuri 

depozitate la 10% până în anul 2035 va fi identificată în cadrul studiului de fezabilitate pentru 

extinderea proiectului SMID. 

 

8.2.1 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

factorului de mediu apă 

 

Principalele surse potențiale de poluare a apei în cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor sunt: 

 infiltrarea în sol şi în apele subterane a levigatului rezultat de la tratarea deșeurilor; 

 evacuarea apelor pluviale infestate şi a apelor tehnologice rezultate de la instalațiile de 

gestionare a deșeurilor netratate corespunzător în receptori naturali sau în rețele publice de 
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canalizare. 

Printr-o activitate de gestionare a deșeurilor desfășurată conform oricărei alternative dintre cele 

propuse în PJGD, sursele de impact asupra apei pot apărea numai în situații de poluare 

accidentală. De altfel, printr-o gestionare corespunzătoare și eficientizată a deșeurilor, impactul 

asupra factorului de mediu apă este pozitiv indirect, deșeurile nefiind în contact cu componenta 

hidrică. Astfel, prin implementarea Planului se preconizează creșterea semnificativă a calității 

apelor de suprafață şi a celor subterane din zona depozitelor de deșeuri și reducerea riscului și a 

gradului de eutrofizare a acestora datorită eliminării sursei de poluanți. 

 

8.2.2 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

schimbărilor climatice 

 

Un criteriu important în stabilirea alternativei optime de gestionare a deșeurilor pe următoarea 

perioadă de programare constă în cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Pentru estimarea emisiilor de GES asociate operării sistemul de management integrat al deșeurilor 

în cazul celor trei alternative a fost utilizată metodologia dezvoltată de către JASPERS, având la 

bază un studiu publicat în 2001, realizat de către AEA Technology, intitulat "Waste Management 

Options și Climate Change. 

Emisiile totale generate de către un proiect sunt determinate printr-o abordare de tip "amprentă de 

carbon"; astfel, se consideră că unui proiect îi sunt asociate două categorii de emisii: 

 directe - cele generate chiar de procese şi surse fizice aferente activităților proiectului şi au 

loc pe amplasamentele unde se desfășoară aceste activități 

 indirecte - cele generate de activități care nu aparțin proiectului şi care se pot desfășura în 

locuri aflate la distanțe mari de amplasamentele acestuia (precum producerea de energie 

electrică prin arderea combustibililor fosili în centrale care nu aparțin sistemului de 

management al deşeurilor, care sistem consumă însă energie electrică din rețeaua 

naţională în diferite operații de tratare a deşeurilor). 

De asemenea, prin aplicarea metodologiei sunt estimate şi emisii "evitate" prin implementarea 

proiectelor de management al deşeurilor. Acestea reprezintă emisii care ar fi generate de alte 

activități, în situația în care nu ar fi implementate proiectele de management al deşeurilor.  

Emisiile totale nete asociate proiectelor sunt calculate ca diferență între emisiile generate (atât 

direct, cât şi indirect) şi cele evitate, care poate avea valoare pozitivă (în cazul în care emisiile 

generate sunt mai mari decât cele evitate) sau negativă (în cazul în care emisiile evitate sunt mai 

mari decât cele generate). 

Sunt estimate emisii pentru gazele cu efect de seră care sunt considerate cele mai relevante pentru 

managementul deşeurilor municipale solide: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) și 

protoxidul de azot (N2O). 

Emisiile totale ale acestor gaze sunt exprimate în unităţi de echivalent CO2 (CO2 eq) şi calculate 

în funcție de potențialul de încălzire globală al fiecărui gaz: 

 pentru CO2: 1; 

 pentru CH4: 21; 
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 pentru N2O: 310. 

Metodologia JASPERS ia în considerare următoarele tipuri de unităţi de tratare / management al 

deşeurilor, pentru care sunt estimate, separat, emisiile: 

 staţii de sortare a deşeurilor colectate separat; 

 staţii de tratare biologică a deşeurilor colectate separat, care pot fi: 

 staţii de compostare; 

 digestoare anaerobe; 

 staţii de tratare mecano-biologică (TMB) a deşeurilor colectate în amestec: 

 cu biouscare; 

 cu compostare; 

 cu digestie anaerobă; 

 incineratoare de deşeuri municipale; 

 depozite de deşeuri municipale solide. 

Pentru fiecare tip de proces menționat mai sus, de la fiecare tip de unitate de tratare / management 

al deşeurilor municipale, metodologia utilizează factori de emisie specifici, din literatură. Factorii 

de emisie provin din studiul AEA din 2001, ghidurile IPCC de realizare a inventarelor naționale 

de emisii de gaze cu efect de seră şi estimări Jaspers. 

Rezultatele obținute prin utilizarea metodologiei Jaspers sunt prezentate în tabelul de mai jos, sub 

forma emisiilor totale anuale nete de gaze cu efect de seră, exprimate în CO2 echivalent, 

corespunzătoare fiecărei alternative luate în considerare (pentru anul 2025). 

 
Tabel 8-4: Emisii anuale nete de emisii GES, pe tipuri de activități (t CO2e/an) 

 2025 

Emisii totale nete - alternativa 1 (cu proiect) -47.454 

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor  1,280 

Emisii din tratarea deşeurilor 8.499 

Emisii din depozitare 209 

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din deşeuri -26,034 

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri -31.407 

Emisii totale nete - alternativa 2 (cu proiect) -24.742 

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor  1,179 

Emisii din tratarea deşeurilor 21.366 

Emisii din depozitare 194 

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din deşeuri -23,319 

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri -24.162 

Notă: Colectarea şi transportul se consideră pentru aducerea deşeurilor la fiecare tip de staţie în 

parte (inclusiv staţii de transfer). 

Tratarea cuprinde procesele tehnologice propriu-zise specifice şi consumul de energie electrică 

(exceptând operaţiile de la depozite). 

Depozitarea cuprinde emisiile din gazul de depozit necolectat, arderea la faclă, consumul de 

energie electrică şi consumul de carburanți pentru operaţiile de la depozite. 
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Analizând comparativ rezultatele obținute în funcție de alternativa de proiect şi urmărind evoluţia 

în timp a implementării sistemului de management al deşeurilor, în anii critici, se observă 

următoarele: 

 în cazul alternativei 1: 

 intrarea în funcțiune a stației de tratare mecano-biologică creează un puternic 

impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră, în principal 

prin reducerea majoră a cantităţilor de deşeuri municipale în amestec depozitate 

și valorificarea energetică (producere de energie electrică) a biogazului obținut 

prin digestia anaerobă din TMB 

 emisiile totale nete sunt negative (impact net pozitiv asupra mediului) 

 reducerea emisiilor GES este mai mare în cazul alternativei 1 comparativ cu 

alternativa 2 

 în cazul alternativei 2: 

 emisiile totale nete sunt, de asemenea, negative (impact net pozitiv asupra 

mediului), însă efectul pozitiv al proiectului este mai mic decât în cazul 

alternativei 1, în principal din două motive: 

 prin incinerarea deşeurilor municipale colectate în amestec se 

recuperează mai puțină energie decât prin arderea biogazului şi a 

coincinerării combustibilului solid derivat din deşeuri (RDF - Refuse 

Derived Fuel) obținute în TMB (datorită puterilor calorice superioare 

şi a recuperării directe de energie termică la coincinerare); 

 metodologia JASPERS ia în calcul emisii suplimentare de CO2 din 

incinerarea deşeurilor municipale, care corespund fracției de "carbon 

fosil" din deşeuri, în timp ce pentru arderea fracțiilor biogenice (cum 

sunt cele din biogaz) emisiile de CO2 sunt considerate 0, pe principiul 

regenerării biomasei; 

În concluzie, implementarea proiectului, prin alternativa 1 (alternativa aleasă) conduce la reduceri 

importante ale emisiilor nete (directe + indirecte - evitate), în special prin: 

 creşterea gradului de colectare separată şi de reciclare a deşeurilor; 

 creşterea gradului de recuperare de energie, prin digestie anaerobă a deşeurilor colectate în 

amestec şi a biodeşeurilor colectate separat, prin arderea biogazului produs şi 

coincinerarea fracţiilor RDF în fabrici de ciment; 

 scăderea gradului de depozitare directă a deşeurilor municipale. 

Impactul total al proiectului este considerat pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de 

seră, emisiile nete ale acestor gaze fiind negative (în sensul convenţional al metodologiei Jaspers 

utilizate). 
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8.2.3 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

factorului de mediu sol/subsol 

 

Suprafețele ocupate definitiv de instalațiile de gestionare a deșeurilor reprezintă principala formă 

de impact asupra solului/subsolului. 

Din punct de vedere al impactului asupra solului, toate alternativele vor ocupa suprafețe de teren 

definitiv având în vedere propunerea de realizare a instalațiilor TMB. Având în vedere acest 

aspect, se poate aprecia un impact potențial similar în cazul tuturor alternativelor. 

Prin implementarea Planului se preconizează o creștere treptată și continuă a calității solului, 

datorită capacității sale de regenerare în condițiile eliminării presiunii produse de actualul mod de 

gestionare a deșeurilor. 

 

8.2.4 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

biodiversității 

 

Impactul asupra biodiversității, implicit asupra ariilor naturale protejate va fi nesemnificativ. 

Amplasamentele noilor facilități de gestionare a deșeurilor sunt la distanțe considerabile față de 

ariile naturale protejate. Totodată se va ține seama de distanța față de zonele rezidențiale și cursuri 

de apă. Implementarea Planului va avea efecte pozitive in raport cu ecosistemele din zonă. 

Principalele efecte pozitive vor fi determinate de:  

 scăderea semnificativă a emisiilor de poluanți gazoși față de situaţia actuală de depozitare 

a deșeurilor, cu creșterea corespunzătoare a calității aerului;  

 eliminarea evacuărilor de ape încărcate cu poluanți (incărcare organică, metale grele, 

compuși toxici) în sursele de apă de suprafață şi subterane;  

 scăderea semnificativă a populațiilor de păsări, rozătoare și insecte caracteristice 

actualelor depozite de deșeuri, ce constituie vectori de transmitere de boli.  

8.2.5 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

sănătății umane 

 

Activitățile de gestionare a deșeurilor (colectare, transport, tratare în vederea valorificării, 

depozitare) pot genera un impact potențial negativ asupra populației în principal ca urmare a 

expunerii la emisiile generate în atmosferă şi la zgomot. Efecte potențiale negative mai pot apărea 

ca urmare a gestionării necorespunzătoare a apelor uzate, în special a levigatului. 

Implementarea Planului va avea efecte pozitive asupra sănătății populației din judeţ determinate 

de:  

 scăderea semnificativă a emisiilor de poluanti gazoși (în special mirosuri) comparativ cu 

situaţia actuală;  

 reducerea riscului de autoaprinderi ori incendii față de situaţia actuală de depozitare;  
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 eliminarea evacuărilor de ape încărcate cu poluanți (incărcare organică, metale grele, 

compuși toxici) în sursele de apă de suprafaţă, respectiv ape subterane;  

 scăderea semnificativă a populațiilor de păsări, rozătoare și insecte caracteristice 

actualelor depozite de deșeuri, ce constituie vectori de transmitere de boli;  

 îmbunătățirea caracteristicilor peisagistice ale zonei.  

Fiecare dintre alternativele studiate aduc beneficii ce presupun optimizări ale gestionării deșeurilor 

și creșteri ale eficienței în ceea ce privește valorificarea/tratarea și eliminarea deșeurilor. 

Implementarea alternativelor 1 sau 2 contribuie la o scădere semnificativă a emisiilor cu gaze de 

seră în perioada 2020-2048, alternativa 1 având o eficiență mai mare decât alternativa 2. Scăderea 

emisiilor cu efect de seră, colectarea, tratarea și eliminarea de manieră controlată a deșeurilor 

determină o creștere a confortului locuirii și o expunere mai redusă a populației la probleme de 

sănătate. 

 

8.2.6 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

resurselor naturale 

 

Implementarea investițiilor din PJGD Dolj au un impact pozitiv asupra resurselor naturale prin 

promovarea cu prioritate a prevenirii şi valorificării materiale a deșeurilor reciclabile și a 

biodeșeurilor sub formă de compost. De asemenea, noile instalații de tratare a deșeurilor propuse 

în cadrul TMB ale alternativelor 1 și 2 vor asigura valorificarea energetică a deșeurilor respectiv 

generarea de energie electrică/termică în cazul instalației de tratare prin producerea de RDF/SRF. 

Prevederile PJGD sunt în sinergie cu principiile economiei circulare conform cărora valoarea 

produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil iar 

generarea deșeurilor este redusă la minim. Transformarea deșeurilor în resurse este unul din 

elementele principale care stau la baza economiei circulare. 

 

8.2.7 Gradul de reciclare a deșeurilor 

 

Alternativele au fost comparate din punct de vedere al atingerii țintelor privind 

reciclarea/valorificarea deșeurilor municipale, până la sfârșitul perioadei de prognoză, 

observându-se că implementarea măsurilor aferente Alternativei 1 asigură îndeplinirea 

principalelor obiectivelor și țintelor stabilite pentru județul Dolj. Ținta de reducere a deșeurilor 

biodegradabile se va atinge însă cu o întârziere de 5 ani, în anul 2025 odată cu realizarea noii 

instalații TMB. Soluția tehnică pentru reducerea cantității de deșeuri depozitate la 10% până în 

anul 2035 va fi identificată în cadrul studiului de fezabilitate pentru extinderea proiectului SMID.  

 

8.2.8 Gradul de valorificare energetică 

 

Din analiza multicriterială realizată la nivelul PJGD Dolj rezultă că alternativa 1 propusă are un 

flux al deșeurilor (tone) 
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 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

Deșeuri municipale generate 

din care: 

159455 158081 156708 155333 139479 133294 127114 120916 

Deșeuri reciclabile colectate 

separat (inclusiv impurități 

și deșeuri care nu se pot 

recicla) 

25729 25582 25433 25363 34111 32480 30851 29218 

Deșeuri reciclabile 

transportate direct la 

reciclatori 

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Biodeșeuri menajere, 

similare și din piețe colectate 

separat (inclusiv impurități) 

4373 4336 4260 4185 23547 28072 32776 29568 

Biodeseuri din parcuri și 

grădini colectate separat 

2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 

Total deșeuri voluminoase și 

periculoase colectate separat 

2667 3278 3736 4411 4720 4534 4369 4163 

Total deșeuri colectate în 

amestec 

121496 119697 118089 116185 71911 63018 53928 52778 

Total deșeuri depozitate 123034 121278 119709 117854 26843 25180 22737 12136 

 

Un impact mai important va avea Alternativa 1 care presupune valorificarea energetică a 

deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor reciclabile și a celor din instalația TMB. Cantitatea 

medie estimată de astfel de deșeu, cu putere calorifică (incluzând și deșeurile tratate în instalația 

de digestie anaerobă, care conduc la biogaz), reprezintă cca 50% din cantitatea de deșeuri 

municipală colectată anual. 

În situația neimplementării PJGD (Alternativa „zero”) valorificarea energetică a deșeurilor 

rezultate din sortarea deșeurilor reciclabile este redusă. Cantitatea medie estimată de astfel de 

deșeu, cu putere calorifică este de sun 1% din cantitatea de deșeuri municipală colectată anual. 

 

8.2.9 Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 

patrimoniului cultural 

 

La stabilirea amplasamentelor viitoarelor instalații de gestionare a deșeurilor, în cadrul studiului 

de fezabilitate al viitorului proiect se vor lua în considerare aspectele referitoare la patrimonial 

cultural, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel încât acestea să nu fie amenajate în areale cu valoare de patrimoniu 

sau în imediata vecinătate a acestora. 

Conform rezultatelor analizei criteriale, Alternativa 1 este cea recomandată. 
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9. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI 

COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT 

ADVERS ASUPRA MEDIULUI PRIN IMPLEMENTAREA 

PLANULUI 
 

Alternativele evaluate în cadrul PJGD Dolj prevăd o extindere a infrastructurii existente pentru 

colectarea, transportul, sortarea, compostarea, tratarea, eliminarea finală a deșeurilor. 

Amplasamentele noilor obiective de investiții propuse se vor stabili prin studii de 

fezabilitate/proiecte tehnice, impactul asupra mediului urmând a fi cuatificat pentru fiecare 

instalație în parte, în conformitate cu Legea nr. 292/2018. 

Având în vedere natura documentului care face obiectul prezentei proceduri de evaluare strategică 

de mediu și faptul că implementarea acestuia vizează îmbunătățirea sistemului de gestionare a 

deșeurilor se apreciază că efectele implementării PJGD vor fi de natură pozitivă. 

La stabilirea locațiilor se va ține seama și de următoarele aspecte: caracteristicile locale, tipul 

instalației, utilizarea și respectarea celor mai bune tehnici disponibile BAT în domeniu. Este 

recomandabil ca terenurile neproductive să fie preferate. 

Amplasarea obiectivelor de investiții trebuie să se facă la distanță față de zone rezidențiale, cu 

respectarea distanței minime de protecție sanitară, de 1000 m, conform O.M. 119 pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Ținând cont de obiectivele de mediu stabilite în capitolul 6 și de potențialul impact asupra 

factorilor de mediu şi a sănătăţii umane ca urmare a implementării acțiunilor stabilite prin PJGD, 

în tabelul de mai jos sunt descrise măsurile propuse pentru a preveni şi reduce efectele negative 

semnificative. 
Tabel 9-1 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect 

advers asupra mediului al implementării Planului - pentru deșeurile municipale 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

1 Operaționalizarea proiectului SMID 

 

 

1.1 

Operaționalizarea sistemului de colectare 

separată în municipiul Craiova și 

încheierea contractului de delegare pentru 

operarea instalațiilor realizate prin 

proiectul SMID 

 

 

2021 

 

CJ 

ADI 

 

 

- 

 

 

1.2 

Revizuirea Regulamentului de salubrizare 

la nivel de județ în vederea corelării cu 

legislația în vigoare și includerii de măsuri 

concrete, în conformitate cu prevederile 

PJGD, privind indicatorii minimi de 

 

 

2021 

 

 

 

ADI 

 

 

- 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

performanță și implementarea 

instrumentului „plătește pentru cât 

arunci” 

 

 

1.3 

Stabilirea nivelului taxelor distincte plătite 

de către utilizatori, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare, a 

contractului de finanțare pentru proiectul 

SMID și a Circularelor Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

 

2021 

 

 

ADI 

 

 

Nu este cazul 

 

 

1.4 

Aplicarea de penalități, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, în condițiile 

neîndepliniri indicatorilor de performanță 

prevăzuți în contractele de delegare și în 

legislația în vigoare 

 

 

Începând 

cu 2021 

 

 

ADI 

 

 

Nu este cazul 

2 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei 

de gestionare a deșeurilor 

2.1 Crearea cel puțin a unui centru pentru 

pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor 

municipale  

Permanent APL 

Investitori 

privați 

AFM 

Fonduri 

private 

Fondul pentru 

Tranzitie Justa 

2.2 Creșterea gradului de colectare separată a 

deșeurilor reciclabile pe trei fracții (hârtie 

și carton; plastic și metal și sticlă) astfel 

încât să se o rată minimă de capturare de: 

- 50%  

- 75% 

 

 

 

2021 

2025 

APL 

ADI 

CJ 

Taxele/tarifele 

de salubrizare 

AFM 

POIM 

2.3 Implementarea sistemului de colectare din 

poartă în poartă in MEDIUL RURAL 

pentru deșeurile reciclabile de 

hârtie/carton și/sau plastic/metal. 

Implementarea acestei măsuri presupune: 

- Achiziționarea de echipamente de 

colectare, 

- Suplimentarea echipamentelor de 

transport achiziționate prin POS 

Mediu și operator salubrizare, 

- Modificarea contractului de 

salubrizare existent (încheiat cu 

IRIDEX) în sensul includerii noului 

Progresiv 

până în 

2025 

ADI 

Operatori de 

salubrizare 

Taxele/tarifele 

de salubrizare 

AFM 

POIM/PODD 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

sistem de colectare deșeuri menajere 

reciclabile în mediu rural. 

2.4 Realizarea unui studiu privind potențialul 

colectării separate a biodeșeurilor și 

realizare unui studiu de compoziție a 

deșeurilor menajere, similare și din piețe la 

nivelul întregului județ. 

Rezultatele celor două studii vor fi 

utilizate la elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru extinderea proiectului 

SMID 

2021 CJ  

 

POIM/PODD 

Alte surse de 

finațare 

2.5 Extinderea sistemului de colectare 

separată a biodeșeurilor la nivelul 

întregului județ. Implementarea acestei 

măsuri presupune: 

- Achiziționarea de echipamente de 

colectare, 

- Suplimentarea echipamentelor de 

transport asumate a fi furnizate de 

operatorul salubrizare pentru 

colectarea biodeșeurilor menajere din 

localitățile Craiova, Băilești și 

Calafat, 

- Modificarea contractelor de 

salubrizare existente și  în sensul 

includerii activității de colectare 

separată a biodeșeurilor de la 

populația  

Decembrie 

2023 

APL 

ADI 

CJ  

Operatori de 

salubrizare 

Taxele/tarifele 

de salubrizare 

AFM 

POIM/PODD 

2.6 Implementarea sistemului de colectare a 

biodeșeurilor similare(cantine și 

restaurante) la nivelul întregului județ 

astfel încât să se asigure o rată de 

capturare de minim 45% în anul 2025. 

Implementarea acestei măsuri presupune: 

- Achiziționarea și furnizarea unităților 

economice de echipamente de 

colectare pentru biodeșuri 

- Achiziționarea de echipamente de 

transport 

- Modificareacontractelor  de 

Decembrie 

2023 

APL 

ADI 

CJ 

Operatori de 

salubrizare 

Taxele/tarifele 

de salubrizare 

AFM 

POIM/PODD 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

salubrizare existente în sensul 

includerii activității de colectare 

separată a biodeșeurilor similare 

2.7 Implementarea sistemului de colectare a 

biodeșeurilor din piețe din mediul urban 

astfel încât să se asigure o rată de 

capturare de 60%. Implementarea acestei 

măsuri presupune: 

- Achiziționarea și furnizarea de 

echipamente de colectare pentru 

biodeșeurile din piețe  

- Achiziționarea de echipamente de 

transport 

- Modificarea contractelor  de 

salubrizare existente  în sensul 

includerii activității de colectare 

separată a biodeșeurilor din piețe 

Decembrie 

2023 

APL 

ADI 

Operatori de 

salubrizare 

Taxele/tarifele 

de salubrizare 

AFM 

POIM/PODD    

2.8 Extinderea la nivelul tuturor localităților 

din mediu urban a sistemului de colectare 

separată a deșeurilor verzi din parcuri și 

grădini publice astfel încât să se asigure o 

rata de capturare de minim 90%  

 

Începând 

cu 2021 

 

 

APL 

ADI 

Operatori de 

salubrizare și 

agenții 

economici 

care 

gestionează 

parcurile și 

grădinile 

publice 

Bugete locale 

 

2.9 Construirea și darea în operare a instalației 

de digestie anaerobă (parte componentă a 

instalației TMB) cu o capacitate medie 

estimată de 68.000 tone 

2025 CJ 

ADI 

POIM/PODD 

Alte surse de 

finanțare 

 

2.10 

Upgradarea stațiilor existente de transfer, 

sortare și compostare în funcție de 

necesitățile stabilite în cadrul studiului de 

fezabilitate 

2025 CJ ADI 

POIM/PODD 

Alte surse de 

finanțare 

 

 

2.11 

Modificarea taxelor disticte de către 

utilizatorii serviciului de salubrizare, pe 

baza tarifelor activităților serviciului, care 

includ contravalorea taxei de depozitare, 

2021 
APL 

ADI 

 

 

Tarife/taxe 

salubrizare 



107 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

calculată pe baza indicatorilor de 

performanță minimi 

2.12 Modificare prin acte adiționale a 

contractelor de salubrizare existente în 

sensul introducerii prevederilor legate de 

implementarea instrumentului „plătește 

pentru cât arunci”, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 

2021 APL 

ADI 

- 

2.13 Pregătirea și aprobarea proiectului pentru 

extinderea SMID 

2021-2023 CJ 

ADI 

POIM/PODD 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

3 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 2) 

4 Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

(la măsurile de mai jos se adaugă și măsurile aferente obiectivului 2) 

4.1 Construirea și darea în operare a unei 

instalații de tratare mecano-biologică cu 

digestie anaeroba, cu o capacitatea totală 

estimată de 74.000 t/an/ 2 schimburi 

(pentru treapta mecanica) și 68.000 t/an 

(treapta biologică)  

2025 APL 

ADI 

POIM/PODD 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

4.2 Modificarea contractelor cu operatorii 

economici care asigură gestionarea 

deșeurilor stradale astfel încât deșeuri 

stradale a căror tratare este fezabilă din 

punct de vedere tehnic să fie predate spre 

tratare la viitoare instalație de tratare 

mecano-biologică 

2025 APL 

ADI 

Operatori 

economici 

care asigură 

gestionarea 

deșeurilor 

stradale  

- 

5 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

5.1 Identificarea opțiunii concrete de preluare 

a RDF rezultat atât de la stațiile de sortare, 

cât și de la noua înstalație TMB 

2022 CJ 

ADI 

Nu este cazul 

6 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

6.1 Delegarea activității de depozitare pentru 

judetul Dolj mai puțin Municipiul Craiova 

prin încheierea unui contract de delegare, 

distinct de Contractul de asociere nr. 

17/05.06.2002. Aceasta s-ar putea realiza 

2021 ADI 

CJ 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

prin atribuirea contractului de delegare a 

gestiunii activității de depozitare, către 

ECO SUD S.A., în calitate de operator al 

Depozitului Ecologic Mofleni, în 

condițiile legii, prin negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare. 

 

In situația in care negocierile dintre partile 

implicate nu au condus la incheierea unui 

contract de delegare cu operatorul 

depozitului Mofleni, tinand cont de riscul 

deosebit de grav reprezentat de 

imposibilitatea depozitarii deseurilor 

menajere in spatii amenajate in acest scop, 

o solutie alternativa posibila si asumata de 

catre Consiliul judetean Dolj este 

construirea unui nou depozit de deseuri 

pentru judet. aceasta optiune va face 

obiectul unei revizuiri a PJGD. 

 

6.2 Operarea corespunzătoare a depozitului 

Mofleni, în condițiile respectării legislației 

în vigoare, a PJGD și a proiectului SMID, 

inclusiv extinderea SMID  

Permanent Operatorul 

depozitului 

Primaria 

Municipiului 

Craiova 

ADI 

 

6.2 Închiderea celulelor pe măsura epuizării 

capacității și asigurarea monitorizării 

Permanent Operatorul 

depozitului 

Fondul de 

închidere a 

depozitelor, 

constituit 

conform 

prevederilor 

legale 

7 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

7.1 Modificarea contractelor de colectare și 

transport existente precum și contractul 

actual al operatorului de deșeuri Mofleni 

prin care să fie introdusă a nouă clauză 

privind interzicerea la depozitare a 

Permanent ADI 

Operatorul 

depozitului 

Nu este cazul 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

deșeurilor municipale colectate separat 

8 Depozitarea a maxim mixim 10% (în anul 2035) din întreaga cantitate de deșeuri 

municipale generate 

 (acest obiectiv este îndeplinit, prin implementarea măsurilor 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.1, 

5.1 vor contribui la îndeplinirea acestui obiectiv) 

8.1 Identificarea soluției tehnice pentru 

reducerea cantității de deșeuri depozitate 

la 10% până în anul 2035 în cadrul 

studiului de fezabilitate pentru extinderea 

proiectului SMID 

2022 CJ 

ADI 

Nu este cazul 

9 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

 (acest obiectiv este îndeplinit, prin implementarea măsurii 6.1) 

10 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

10.1 Includerea în contractele de colectare și 

transport existentea obligațiilor privind 

colectarea separată, stocarea temporară și 

asigurarea eliminării deșeurilor 

periculoase menajere 

Permanent APL 

Operatorii de 

colectare și 

transport 

- 

10.2 Construirea și operarea  a cel puțin 7 

centre de colectare pentru fluxurile 

speciale de deșeuri (deșeuri periculoase 

menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri 

din construcții și demolări de la populație, 

deșeuri verzi etc.) - câte unul în fiecare 

oraș 

Începând 

cu anul 

2020 

APL 

 

AFM 

Alte surse de 

finanțare 

11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

11.1 Includerea în contractele de colectare și 

transport a obligațiilor privind colectarea 

separată, stocarea temporară și asigurarea 

pregătirii pentru reutilizare și a 

valorificării deșeurilor voluminoase 

Permanent APL 

Operatorii de 

colectare și 

transport 

- 

12 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor textile 

12.1 Asigurarea investițiilor necesare pentru 

colectarea separată a deșeurilor textile și 

tratarea acestora în vederea valorificării 

Cel târziu 

2025 

CJ 

ADI 

APL 

 

 

POIM 

PODD 

Alte surse de 

finațare 

12.2 Includerea în contractele de colectare și Cel târziu ADI - 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

transport a obligațiilor privind colectarea 

separată a deșeurilor textile  

2025 APL 

 

13 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) 

13.1 Realizarea de campanii de informare și 

conștientizare la nivel județean prin 

difuzarea de mesaje de interes public 

privind încurajarea utilizării în agricultură 

a compostului și digestatului (după 

punerea în operarea a viitoarei instalații 

TMB cu digestie anaerobă) 

Anual, cel 

puțin o 

campanie 

la nivel 

județean 

APL 

Direcțiile 

agricole 

județene 

AFM 

Bugete 

locale/Alte 

surse de 

finanțare 

14 Colectarea separată (atât de la populație câț și de la agenții economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar) 

14.1 Organizare campanii de colectare a 

uleiului uzat alimentar  

 

Trimestrial 

în mediul 

urban și 

semestrial 

în mediu 

rural 

APL 

Operatori 

colectori 

Buget local 

Surse private 

AFM 

14.2 Asigurarea colectării uleiului uzat 

alimentar de la populație în punctele de 

colectare ale fluxurilor speciale de deșeuri 

 

Permanent APL 

Operatori 

colectori 

Operatori 

salubrizare 

Buget local 

Surse private 

AFM 

 
Tabel 9-2 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect 

advers asupra mediului al implementării Planului - pentru deșeurile de ambalaje 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/Masură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

1 Creșterea gradului de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje 

(acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 1 pentru 

deșeuri municipale concomitent cu îndeplinirea măsurii de mai jos și a măsurilor aferente 

obiectivelor 2, 3 și 4) 

1.1 Încheierea de acordurilor oficiale de 

colaborare între toate OIREP-uri licențiate 

și ADI, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare 

2021 OTR-uri 

APL 

ADI 

- 

1.2 Finanțarea de către OIREP-uri, 

proporțional cu cota de piață, a 

campaniilor de educație ecologică 

Începând 

cu 2021 

APL,OTR OTR 
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și colectare separată inițiate 

periodic de către Ministerul 

Mediului  
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Tabel 9-3 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect 

advers asupra mediului al implementării Planului - pentru deșeurile de echipamente electrice și 

electronice 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

1 Creșterea ratei de colectare separată a DEEE 

1.1 Crearea unor sisteme de colectare 

care să permită deținătorilor și 

distribuitorilor finali să predea 

gratuit DEEE la punctele de 

colectare 

Cât mai 

curând 

posibil dar 

nu mai 

târziu de 

2022 

Producătorii de 

EEE 

OTR-uri 

 

Autoritățile 

publice locale 

Producătorii 

EEE 

 

1.2.1 Asigurarea colectării DEEE 

provenite de la gospodăriile 

particulare fie prin centre fixe de 

colectare (cel puțin unul la 50.000 de 

locuitori, dar nu mai puțin de un 

centru în fiecare unitate 

administrativ-teritorială) fie prin 

puncte de colectare mobile fie prin 

colectare periodică, cu operatori 

desemnați cel puțin o dată pe 

trimestru. 

Cât mai 

curând 

posibil dar 

nu mai 

târziu de 

2022 

APL 

 

Producătorii de 

EEE 

OTR-uri 

 

1.2.2 Asigurarea disponibilității și 

accesibilității pe întreg teritoriul 

județului, a punctelor de colectare 

necesare ținând cont, în special, de 

densitatea populației 

Permanent APL 

Producătorii de 

EEE 

OTR-uri 

 

Autoritățile 

publice locale 

Producătorii 

EEE 

 

1.3 Organizarea de campanii de 

informare și conştientizare a 

populaţiei în ceea ce privește DEEE 

și sistemul de colectare separată 

Permanent Producătorii de 

EEE 

OTR-uri 

APL 

Producătorii 

EEE 

OTR-uri 

1.4 Încheierea de acordurilor oficiale de 

colaborare între OTR și UAT/ADI în 

ceea ce privește colectarea separată a 

DEEE de la gospodăriile private 

202 OTR-uri 

APL 

ADI 

- 
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Tabel 9-4 Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect 

advers asupra mediului al implementării Planului - pentru deșeurile din construcții și desființări 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

1 Asigurarea colectării întregii cantități de deșeuri din construcții și demolări generate la 

nivelul județului Dolj 

1.1 Reglementarea la nivel 

județean/local a gestionării DCD 

generate atât de populație cât și 

de operatorii economici inclusiv 

obligativitatea încheierii de 

contracte cu operatorii de 

salubrizare/colectări în vederea 

colectării DCD generate 

2022 CJ Dolj 

APL 

- 

1.2 Elaborarea și aprobarea de Reguli 

de bună practică pentru DCD 

generate la nivelul județului 

2022 CJ Dolj 

APL 

Buget local 

1.3 Intensificarea controlului din 

partea 

autorităților privind abandonarea 

DCD, minim o dată pe lună 

Permanent APL 

 

- 

2 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări 

2.1 Introducerea obligativății de 

colectare separate a DCD (fracții 

reciclabile/valorificabile și 

nevalorificabile) 

   

2.2 Interzicerea depozitării DCD 

colectate separat respectiv care 

poate fi valorificat 

 

 

Permanent Operatori 

salubrizare 

Operatori colectori 

Operator depozit 

APM 

APL 

- 

2.3 Implementarea politicilor publice 

privind utilizarea agregatelor 

secundare versus agregatele 

naturale. 

2022 APM, APL - 

2.4 Asigurarea de  capacități de 

tratare (concasare) a DCD la 

nivelul județului ( minim 1 

concasor) 

Permanent Operatori 

economici 

responsabili 

Investiții private 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

3 Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv/Măsură Termen Responsabil 

principal/Alți 

responsabili 

Sursă de 

finanțare 

3.1 Realizarea unui depozit județean 

pentru eliminarea deșeurilor 

inerte, în condițiile în care se va 

dovedi fezabilitatea tehnico-

economică 

2025 Operatori privați 

Consiliul Județean 

Dolj 

Investiții private 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

Fondul pentru 

Tranzitie Justa 

Alte surse de 

finanțare 
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10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA 

SELECTAREA VARIANTELOR ALESE 
 

La stabilirea tuturor alternativelor și apoi analiza acestora în vederea obținerii celei optime, s-a 

ținut cont de rezultatele implementării Proiectului SMID Dolj și a investițiilor realizate în cadrul 

acestui proiect. Astfel, s-au luat în considerare următoarele: 

 Teritoriul județului este împărțit în 6 zone de colectare, în concordanță cu prevederile 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Dolj. 

 Au fost asimilate investițiile realizate prin proiectul SMID pentru gestionarea deșeurilor 

municipale, astfel: infrastructura de colectare și transport, stații de transfer, stație de 

sortare, stație de compostare, depozit ecologic; 

 Colectarea deșeurilor la nivelul județului Dolj se realizează atât în sistem de aducere, cât 

și din poartă în poartă; 

 Colectarea separată a deșeurilor municipale se realizează pe următoarele fracții: 

hârtie/carton, sticlă, plastic/metal, biodegradabile și reziduale. 

 Pornind de la investițiile existente, au fost propuse 2 alternative în vederea atingerii 

obiectivelor și țintelor asumate pentru gestionarea deșeurilor la nivelul județului Dolj. 

Alternativa 1 este alternativa aleasă pentru a fi implementată în perioada de planificare 2019- 

2025 și cuprinde, pe lângă infrastructura existentă, realizată prin POS Mediu și PHARE CES, 

următoarele investiții: 

Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu digestie 

anaerobă cu o capacitate maximă de 97.000 t/an (total intrări în instalație în anul 2025). În 

instalație vor fi tratate atât deșeuri municipale reziduale (inclusiv reziduurile de la stațiile de 

sortare/compostare) cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor 

fi introduse direct în treapta biologică a instalației TMB). 

De asemenea, treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare semi-

automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în vederea valorificării 

materiale) din totalul deșeurilor reziduale tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile 

de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de 

reciclare.  

Tratarea deșeurilor reziduale în instalație TMB va duce  atât la stabilizarea biologică a deșeurilor 

(în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel 

îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Dolj. 

Ansamblul măsurilor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 este următorul: 

 Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de 55% 

respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri: 

 Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din piețe 

de la circa 5% în anul 2019 la 50% în anul 2021 ajungând la 75% începând cu 

anul 2025   

 Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat: 
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 de la populația din mediul urban - de la 0 % în anul 2019 la 45% în 

anul 2023 ajungând la 60% în anul 2030 și la 73% în anul 2035 

 din cantine și restaurante - de la 0 % în anul 2019 la60% în anul 2023 

urmând să crească până la 75% în anul 2035 

 din piețe - de 60% în anul 2023 urmând să crească până la 75% în 

anul 2030 și la 80% în anul 2035 

 din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021 

 Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor 

menajere periculoase începând cu anul 2025. 

 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat– deșeurile 

reciclabile colectate separat din zona 1 Craiova, zona 2 Băilești, zona 3 Calafat, zona 4 

Filiași și zona 5 Dobrești vor fi tratate în stația de sortare Molfeni (capacitate proiectată 

44.000 t/an) realizată prin POS Mediu/POIM. Se estimează că stația va deveni 

operațională în anul 2021 odată cu delegarea noului operator de instalații și va avea 

capacitate suficientă pentru preluarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate 

separat. Conform datelor prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în 

stație va crește de la ca 25.000 t în anul 2021 la cca 33.000 t/an în anul 2025. 

Deșeurile reciclabile colectate separat din zona 6 Goicea vor fi tratate în stație de sortare 

Goicea ( investiție Phare, capacitate proiectată de 1.100 t/an). Stația, operațională din anul 

2019 odată cu delegarea contractului de colectare și transport, are capacitate suficientă 

pentru preluarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat. Conform datelor 

prezente în tabelul 7-9 cantitatea de deșeuri reciclabile tratate în stație va crește de la ca 

700 t în anul 2021 la cca 900 t/an în anul 2025. 

Necesitatea upgradării stațiilor de sortare va fi stabilită la nivelul studiului de fezabilitate.  

 Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate separat: 

 Stația de compostare existentă la Mofleni (capacitate 18.000 t/an, investiție 

POS/POIM) va prelua biodeșeurile colectate separat în conformitate cu 

prevederile SMID actual. Ulterior, după extinderea sistemului de colectare 

separată a biodeșeurilor colectate separat la nivelul întregului județ, stația de 

compostare Mofleni va asigura compostarea deseurilor verzi împreuna cu 

compostarea digestatului rezultat de la tratarea biodeșeurilor colectate separat; 

 Stația de compostare existentă la Calafat (capacitate 5.000 t/an, investiție 

POS/POIM) va tratate biodeșeurile colectate separat din zona 2 Băilești și  zona 

3 Calafat în limita capacității proiectate;   

 Tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe colectate separat în instalația 

TMB prevăzută cu digestie anaerobă pentru treapta biologică.  

 Compostarea individuală a biodeșeurilor colectate separat la sursă în special în 

mediul urban și rural. 

Necesitatea upgradării stațiilor de compostare existente va fi stabilită la nivelul studiului 

de fezabilitate.  

 Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor reziduale și stabilizarea din punct de 
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vedere biologic a acestora înaintea depozitării: 

 Construirea unei instalații pentru tratarea mecano biologică in zona 1 Craiova, cu 

o capacitate maximă de 97.000 tone(total intrări în instalație în anul 2025). In 

instalația TMB vor fi tratate: deșeuri în amestec colectate din judeţ, a 

reziduurilor de la stațiile de la sortare și compostare și biodeșeuri menajere, 

similare și din piețe colectate separat (linia mecanică). Treapta de tratare 

mecanică va cuprinde inclusiv o stație de sortare care va asigura extragerea 

fracțiilor reciclabile din deșeurile în amestec 

 Depozit existent Mofleni.  

Pentru alternativa aleasă, verificarea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea deșeurilor 

municipale este realizat astfel: 

 la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile 

menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – termen anul 2021, 

 la 50%, 55%, 60% și 65 din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – termen anii 

2027, 2030, 2035 și 2040. 

din cantitatea totală de deșeuri reciclate ca urmare a implementării proiectului. 
Tabel 10.1: Rate de reciclare deșeuri municipale pe perioada de planificare 

   2021 2025 2030 2035 

1 Total deșeuri municipale generate, tone 159455 139479 133294 127114 

2 Total deșeuri reciclabile municipal 

generate, tone 
47184 41781 39834 37888 

3. Deșeuri reciclabile rezultate din sortarea 

deșeurilor reciclabile colectate separate (fără 

impurități), tone 

21729 28521 27158 25795 

4. Deșeuri reciclabile ( de ambalaje) preluate de 

alți operatori, tone  

2,200 2,200 2,200 2,200 

5. Reciclarea prin compostare a biodeșeurilor 

din parcuri și grădini colectate separat, tone 
2989 2989 2989 2989 

6. Deșeuri voluminoase reciclate, tone 1207 2350 2716 2591 

7. Reciclarea biodeșeurilor menajere, similare și 

din piețe colectate separate ( fără impurități), 

tone 

4373 23547 28072 32776 

8. Deșeuri reciclabile rezultate din tratarea 

deșeurilor in amestec in instalația TMB, tone  
0 10638 10165 10137 

 Rata reciclare, metoda 2, % (linia 3+linia 

4)/linia 2 

52%       

 Rata reciclare, metoda 4, % (liniile 

3+4+5+6+7+8)/ linia 1 

  50% 55% 60% 

 

Implementarea măsurilor de investiții propuse pentru SMID în județul Dolj asigură îndeplinirea 

țintelor de reciclare. 
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Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile 

municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - 

termen 2025 

Obiectul este îndeplinit ca urmare a implementării următoarelor măsuri: 

 colectarea separată a deșeurilor biodegradabile reciclabile (hârtie) și valorificarea 

materială a acestora, 

 extragerea fracției cu putere calorifică din deșeurile municipale colectate în amestec 

(inclusiv hârtie și lemn), în cadrul instalației TMB  (din anul 2025) și valorificarea 

energetică a acesteia, 

 colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini generate la nivelul întregului 

județ începând cu anul 2021 și tratarea acestora în stațiile de compostare în vederea 

valorificării în agricultură, 

 colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe din mediul urban,  

tratarea în instalația TMB și valorificarea digestatul rezultat în agricultură, 

 tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec in instalația TMB cu digestie anaerobă 

din care va rezulta un digestat stabilizat în proporție de 70%. 
Tabel 10-2: Modul de îndeplinire a obiectivului privind reducerea cantității depozitate 

  2020 2021 2025 2030 2035 

Total deșeuri biodegradabile 

generate 
111695 110418 95525 91141 86759 

Cantitatea maxima care poate fi 

depozitata de deșeuri 

biodegradabile municipale 

56021 56021 56021 56021 56021 

Total deșeuri biodegradabile 

tratate si stabilizate: 
3448 17072 81665 78913 76964 

Biodeșeuri din parcuri și separat 

colectate separat in vederea 

compostării 

2422 2989 2989 2989 2989 

Biodeșeuri menajere, similare și 

din piețe colectate separat in 

vederea tratării (fără impurități) 

0 4286 23076 27511 32121 

Deșeuri municipale biodegradabile 

reciclate material (hârtie) 
967 9231 15858 15113 14813 

Deșeuri municipale biodegradabile 

valorificate energetic 

(coincinerare) (hârtie si lemn) 

59 566 5812 4830 4154 

Deșeuri biodegradabile tratate 

mecano-biologic (t/an) 
0 0 33930 28470 22886 

Total cantitate deseuri biodegrabile 

depozitate (t/an) 
108248 93345 13860 12228 9795 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, începând cu anul 2025, data la care 
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instalația TMB întră în operare, cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate scade 

semnificativ, sub limita maximă prevăzută de legislație. 

 

Verificarea obiectivului privind depozitarea exclusiv a deșeurilor supuse în prealabil unor 

operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025 

Prin SMID este prevăzut ca deșeurile reziduale sa fie tratate in instalația TMB înaintea depozitării. 

Obiectivul se va atinge în anul 2025 odată cu intrarea în funcționare a instalației TMB. 

Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate la 10% din cantitatea totală 

de deșeuri municipale depozitate – termen anul 2035 

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și tratarea deșeurilor în 

amestec în instalația TMB va conduce la scăderea semnificativă a cantității de deșeuri depozitate 

asigurând îndeplinirea țintelor privind cantitatea de deșeuri maximă permisă a se depozita. 

Figura 10-1: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate 
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Concluzii 

Măsurile propuse a se realiza prin proiect contribuie la îndeplinirea obiectivelor și țintelor 

prevăzute în Pachetului Economiei Circulare prin promovarea cu prioritate a reciclării 

materiale a deșeurilor municipale colectate separat, a valorificării energetice a fracției care nu 

poate fi valorificată material și reducerea semnificativă a cantității de deșeuri depozitate. 

Astfel, prin investițiile realizate prin proiect se va realiza: 

 îndeplinirea obiectivelor de reciclare prevăzute în Directiva 2008/851/CE  și 

Directiva 2018/851/CE. Primul obiectivul de reciclare de 50% prevăzut în 

legislație pentru anul 2020 se estimează a fi atins în anul 2021 odată cu încheierea 

contractului de delegare pentru operarea instalațiilor. Restul obiectivelor de 

reciclare, aferente anilor 2025, 2030, 2035 respectiv 2040 se ating la termenele 

prevăzute în legislație; 
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 îndeplinirea obiectivelor privind reducerea cantității de deșeuri depozitate se va 

realiza la termenele prevăzute în Directiva 2018/850/CE, respectiv reducerea la 

reducerea la 10% în anul 2035. 

Schema propusă pentru fluxul deșeurilor este prezentată în figura următoare (la nivelul anului 

2035, când toate țintele ar trebui să fie atinse): 
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Figura 10-2: Fluxul deșeurilor municipale, anul 2025 
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Figura 10-3: Fluxul deșeurilor municipale, anul 2035 
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11. MĂSURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 

MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE 

IMPLEMENTĂRII PLANULUI 
 

În acest capitol sunt descrise măsurile avute în vedere pentru monitorizarea efectelor 

semnificative ale implementării PJGD asupra mediului, precum şi efectele adverse 

neprevăzute, în scopul de a întreprinde acțiunile de remediere corespunzătoare. 

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004, monitorizarea implementării planului, are în vedere 

identificarea încă de la inceput a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului, precum 

și efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde acțiunile de remediere 

corespunzătoare.  

Conform prevederilor legale, implementarea PJGD va fi monitorizată de către APM Dolj, care 

va elabora anual un Raport de monitorizare. O dată la 2 ani, APM va realiza o evaluare a 

rapoartelor de monitorizare și va decide dacă este necesară revizuirea PJGD.  

Monitorizarea implementării PJGD Dolj se va realiza cu respectarea metodologiei aprobată 

prin Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, 

evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și a Planului de 

Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București.  

Există două categorii de aspecte care vor fi monitorizate: 

 factorii relevanți pentru proiecția generării deșeurilor (populația rezidentă, indicii de 

generare a deșeurilor, compoziția deșeurilor, PIB/capita etc.) - se va identifica trendul 

de variație a acestora (creștere sau descreștere);  

 atingerea obiectivelor stabilite, pentru fiecare obiectiv în parte.  

Monitorizarea conform prevederilor HG nr. 1076/2004  

În conformitate cu art. 27 a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe, îndeplinirea programului de monitorizare a 

efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului PJGD, respectiv a Consiliului 

Județean Dolj. 

Monitorizarea implementării planului presupune următoarele aspecte: 

 definirea criteriilor de monitorizare, a indicatorilor și frecvenței de control; 

 compararea obiectivelor și țintelor stabilite în PJGD cu rezultatele obținute; 

 identificarea întârzierilor sau problemelor apărute în faza de implementare; 

 elaborarea unui raport de verificare și publicarea rezultatelor.  

Scopurile monitorizării sunt: 

 de a asigura că orice problemă care poate apărea în timpul implementării, fie că a fost 

sau nu prevăzută, poate fi identificată, previziunile viitoare putând fi mult mai exacte; 

 de a înregistra și analiza care sunt efectele asupra mediului ale implementării unui 

plan/program pentru a permite, în cazul în care se observă unele efecte negative, ca 

planul/programul respectiv să fie modificat pentru înlăturarea lor; 

 de a se utiliza și corela informațiile rezultate cu cele obținute de la alte planuri și 

programe în vederea pregătirii informațiilor care vor fi necesare pentru evaluarea 

impactului de mediu pentru proiecte. 

Titularul planului va depune anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior 
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realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă 

pentru protecția mediului care a eliberat avizul de mediu. 

În tabelele următoare sunt prezentați indicatorii propuși a fi monitorizaţi, distinct pentru fiecare 

factor de mediu pentru care s-a evaluat impactul, precum şi o descriere a modului de evaluarea 

a indicatorilor. 
Tabel 11-1 Indicatori de monitorizare pentru deșeurile municipale 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

1 Toată populația județului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este 

conectată la serviciu de salubrizare 

1.1 Număr de UAT-uri care au 

încheiat contracte de salubrizare 

APL 

ADI 

- 

2 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea 

ierarhiei de gestionare a deșeurilor 

2.1 Număr de de centre nou create 

pentru pregătirea pentru 

reutilizare a deșeurilor municipale 

APL 

ADI 

Numărul de centre va fi raportat 

pe judet 

2.2 Rata de capturare a deșeuri 

reciclabile prin colectare separată   

APL 

ADI 

APM Dolj 

Rata de capturare se calculează 

la nivel de județ pentru fiecare 

tip de deșeu reciclabil (deșeuri 

de hârtie și carton, deșeuri de 

plastic, deșeuri sticlă, deșeuri de 

metal) prin raportarea cantității 

de deșeuri colectată separat la 

cantitatea totală generată a 

deșeului respectiv 

2.3 Număr UAT-uri din mediul rural 

care au implementata colectarea 

separată a deșeurilor reciclabile 

din poartă în poartă pentru cel 

puțin un tip de material 

APL 

ADI 

- 

2.4 Contractare și implementare 

studiu 

ADI Verificare livrabil rezultat în 

urma realizării studiului 

2.5 Număr localități urbane pentru 

care sistemul de colectare 

separată a biodeșeurilor menajere 

este implementat 

Rata de capturare biodeșeuri 

menajere în mediul urban 

ADI 

APL 

APM Dolj 

Rata de capturare se calculează 

pentru mediul urban prin 

raportarea cantității de 

biodeșeuri colectată separat la 

cantitatea totală generată a 

deșeului respectiv 

2.6 Rata de capturare biodeșeuri 

similare  

ADI 

APL 

APM Dolj 

Rata de capturare se calculează 

raportarea cantității de 

biodeșeuri similare colectată 

separat la cantitatea totală 

generată a deșeului respectiv 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

2.7 Rata de capturare a biodeșeurilor 

din piețe 

APL 

ADI 

APM Dolj 

Rata de capturare se calculează 

pentru biodeșeuri din piețe, prin 

raportarea cantității de deșeuri 

colectate separat la cantitatea 

totale generate 

2.8 Rata de capturare a biodeșeurilor 

din parcuri și grădini   

APL 

ADI 

APM Dolj 

 

Rata de capturare se calculează 

pentru biodeșeuri din parcuri și 

grădini , prin raportarea cantității 

de deșeuri colectate separat la 

cantitatea totale generate 

2.9 Capacități noi de digestie 

anaerobă 

ADI 

APM Dolj 

Capacitati noi de digestie 

anaeroba date in operare 

(capacitate totală în tone/an) 

2.10 Număr tarife modificate APL 

ADI 

- 

2.11 Număr contracte modificate APL ADI - 

3 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

3.1 Reducerea cantității de deșeuri 

biodegradabile municipale 

depozitate raportat la cantitatea de 

deșeuri biodegrabile municipale 

depozitate în anul 1999 

ADI 

APM Dolj 

Se calculează procentual la nivel 

de județ 

 

4 Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

4.1 Construirea și darea în operare 

unei instalații de tratare mecano-

biologică cu digestie anaerobă 

APL 

ADI 

CJ Dolj 

Capacitate instalație TMB  

4.2 Număr contracte cu operatorii 

economici care asigură 

gestionarea deșeurilor stradale 

modificate astfel încât deșeurile 

stradale a căror tratare este 

fezabilă din punct de vedere 

tehnic să fie predate spre tratare la 

instalatia TMB 

APL 

ADI 

- 

5 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

5.1 Ponderea cantității de RFD 

rezultate de la tratarea mecano-

biologică și stații de sortare 

coincinerată 

ADI 

APM 

Raportarea cantității totale de 

RFD rezultat de la tratarea 

mecano-biologică și stațiile 

desortare coincinerata la 

cantitatea totală rezultată în 

urma procesului de tratare 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

mecano-biologică si de la stațiile 

de sortare 

6 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

6.1 Număr celulele de depozitare 

închise pe măsura epuizării 

capacității 

APL 

ADI 

Se va calcula și ponderea 

numărului celulelor de 

depozitare închise raportat la 

numărul celulelor care au 

epuizat capacitatea 

7 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

7.1 Număr contracte salubrizare 

modificate 

ADI - 

8 Depozitarea a și a maxim 10% în anul 2035 din întreaga cantitate de deșeuri municipale 

generate 

 Rata depozitare deșeuri 

municipale  

ADI 

APM Dolj 

Ponderea cantității de deșeuri 

municipale depozitată raportat la 

cantitatea totală de deșeuri 

municipale depozitate 

9 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

 Capacitate depozitare disponibilă ADI 

APM Dolj 

Capacitatea de depozitare 

disponibilă raportat la cantitatea 

anuală de deșeuri municipale 

care nu poate fi depozitată 

10 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

10.1 Număr de contracte de delegare a 

activității de colectare și transport 

care cuprind obligații privind 

colectarea separată, stocarea 

temporară și asigurarea eliminării 

deșeurilor periculoase menajere 

APL 

ADI 

Se va calcula și ponderea 

numărului contractelor cu 

obligații privind colectarea 

separată, stocarea temporară și 

asigurarea eliminării deșeurilor 

periculoase menajere din 

numărul total de contracte de 

colectare și transport 

10.2 Număr centre noi de colectare 

pentru fluxurile speciale de 

deșeuri (deșeuri periculoase 

menajere, deșeuri voluminoase, 

deșeuri din construcții și demolări 

de la populație, deșeuri verzi etc.) 

APL 

ADI 

- 

11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

11.1 Număr de contracte de delegare a 

activității de colectare și transport 

APL 

ADI 

Se va calcula și ponderea 

numărului contractelor cu 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

a care cuprind obligații privind 

colectarea separată, stocarea 

temporară și asigurarea 

valorificării deșeurilor 

voluminoase 

obligații privind privind 

colectarea separată, stocarea 

temporară și asigurarea 

valorificării deșeurilor 

voluminoase din numarul total 

de contracte de colectare si 

transport 

12 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor 

(compostare și digestie anaerobă) 

12.1 Număr campanii de informare și 

conștientizare la nivel județean și 

național prin difuzarea de mesaje 

de interes public privind 

încurajarea utilizării în agricultură 

a compostului și digestatului 

APL 

ADI 

- 

13 Colectarea separată ( atât de la populație câț și de la agenții economici) și valorificarea 

uleiului uzat alimentar) 

13.1 Număr campanii anuale de 

colectare 

 - 

13.2 Număr puncte de colectare care 

asigură colectarea uleiurilor uzate 

APL Se va calcula numărul total de 

puncte de colectare care asigură 

colectarea uleiurilor uzate 

raportat la numărul total de 

puncte de colectare 

 
Tabel 11-2 Indicatori de monitorizare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

1 Creșterea ratei de colectare separată a DEEE 

1.1 – 

1.2 

Număr puncte noi pentru colectarea 

DEEE 

APL 

OTR 

Număr puncte noi pentru 

colectarea DEEE la nivel 

județean 

1.3 Număr campanii de conştientizare a 

populaţiei privind importanța 

colectării selective a DEEE 

OTR-  

1.4 Număr de acordurilor oficiale de 

colaborare incheiate între OTR-uri și 

UAT-uri/ADI 

OTR 

ADI 

Se calculează si ponderea 

numărului UAT-uri care 

beneficiază de acorduri 

oficiale de colaborare 

încheiate cu OTR-uri raportat 
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la numărul total de UAT-uri 

la nivel județean  

 

Tabel 11-3: Indicatori de monitorizare pentru deșeurile din construcții și desființări 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

1 Asigurarea colectării întregii cantități de deșeuri din construcții și demolări generate la 

nivelul județului Dolj 

1.1 + 

1.2 

Reglementări privind gestionarea 

DCD si Ghid practic in vigoare 

APL - 

1.3 Număr anual controale din partea 

autorităților privind abandonarea 

DCD 

APL - 

2 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări 

2.1 

+2.2 

+2.3 

Politici naționale/județene/locale în 

vigoare 

CJ Dolj, 

APL 

APM 

- 

2.4 Capacități noi de tratare (concasare) a 

DCD 

APM-uri Număr de instalații, 

capacitatea fiecărei 

instalații și capacitate 

totală în tone/an 

3 Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 

3.1 Număr de depozite noi pentru deșeuri 

inerte 

APM Număr de depozite pentru 

deșeuri inerte, capacitatea 

fiecărui depozit și 

capacitate totală  

 
Tabel 11-4: Indicatori de monitorizare pentru nămolurile rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a indicatorului 

1 Planificarea gestionării nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

1.1  Raport monitorizare 

implementare Plan județean 

gestionare nămoluri de epurare 

CAO - 

1.2 Studiu privind posibilitatea 

tratării nămolurilor de epurare 

în instalația de digestie anaerbă 

compentă a instalației TMB 

propusă a se realiza pentru 

tratarea biodeșeurilor 

ADI 

CAO 

- 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a indicatorului 

municipale 

2 Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești 

2.1 Capacități noi de valorificare 

materială şi energetică a 

nămolului 

APM Număr de instalații, capacitatea 

fiecărei instalații și capacitate totală 

în tone/an, separat pentru 

valorificarea materiala si 

valorificarea energetica 

2.2 Capacități noi de eliminare a 

nămolului 

APM Număr de instalații, capacitatea 

fiecărei instalații și capacitate totală 

în tone/an 

 
Tabel 11-5: Indicatori de monitorizare aferenți instrumentelor economice 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

2 Implementarea eficace a taxei de depozitare în vederea creșterii cantității de deșeuri 

municipale reciclate 

2.3 Număr de UAT-uri care au 

modificat tarifele activităților de 

tratate a deșeurilor prin includerea 

contravalorii taxei de depozitare, 

calculată pe baza indicatorilor de 

performanță minimi 

APL 

ADI 

Numărul de UAT-uri care au 

modificat tarifele activităților 

de tratate a deșeurilor la nivel 

județean. Se calculează și 

ponderea numărului acestor 

UAT-uri din total număr UAT-

uri 

2.4 Număr de UAT-uri care au 

modificat tariful plătit de către 

utilizatorii serviciului de 

salubrizare, pe baza tarifelor 

activităților serviciului, care includ 

contravalorea taxei de depozitare, 

calculată pe baza indicatorilor de 

performanță minimi 

APL 

ADI 

Numărul de UAT-uri are au 

modificat tariful utilizatorilor 

la nivel județean. Se calculează 

și ponderea numărului acestor 

UAT-uri din total număr UAT-

uri 

5 Implementarea eficace a instrumentului „plătește pentru cât arunci” 

5.3 Număr de campanii de informare și 

conștientizare a generatorilor 

privind implementarea 

instrumentului „plătește pentru cât 

arunci” 

APL 

ADI 
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Nr. 

Crt. 

Obiectiv/Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile cu 

furnizarea de 

date 

Modul de calcul a 

indicatorului 

5.4 Număr contracte de salubrizare 

existente  modificate în sensul 

introducerii prevederilor legate de 

implementarea instrumentului 

„plătește pentru cât arunci”, în 

conformitate cu prevederile legale 

în vigoare 

APL 

ADI 

Se calculează și ponderea 

raportat la numărul total de 

contracte existente 

 

În cadrul PJGD Dolj a fost elaborat Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor, 

obligație prevăzută la art. 42, alin (2) al Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Scopul principal al Programului de prevenire a generării deșeurilor este acela de a rupe 

legătura dintre creșterea economică și impactul asupra mediului asociat cu generarea 

deșeurilor. 

Prevenirea generării deșeurilor nu permite numai evitarea impactului asupra mediului generat 

de tratarea deșeurilor ci și evitarea impactului de mediu aferent etapelor amonte ciclului de 

viață al produselor: extracția produselor naturale, producerea de bunuri si servicii,  ca cele 

legate de gestionarea deșeurilor. Asta face din prevenire un instrument important inclusiv 

pentru reducerea presiunii asupra resurselor. 

Ierarhia modului de gestionare a deșeurilor, după cum este definită în Legea cadru privind 

deșeurile, pune prevenirea generării deșeurilor pe primul loc și definește modul de gestionare 

pentru deșeurile în cazul cărora producerea nu a putut fi evitată (în această ordine: pregătirea 

pentru reutilizarea, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea 

energetică şi eliminarea).  

Programul se înscrie în demersul economiei circulare fiind un instrument pentru evoluția de la 

actualul model economic spre un model durabil, nu numai din punct de vedere al mediului cât 

și din punct de vedere economic și social. 
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12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
 

Evaluarea de mediu este parte integrantă în procedura de adoptare a planurilor și programelor 

care pot avea efecte semnificative asupra mediului, procedura de realizare a acestuia fiind 

reglementata prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu 

pentru planuri și programe. Această hotărâre transpune în legislația națională prevederile 

Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2001/42/CE din 27.06.2001 privind 

Evaluarea impactului anumitor Planuri și Programe asupra mediului (Directiva SEA). 

Scopul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor reprezintă un instrument de planificare esențial 

pentru asigurarea la nivel local a unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât 

mai redus asupra mediului și a sănătății umane, cu un consum minim de resurse și energie, prin 

aplicarea la nivel operațional al ierarhiei deșeurilor implicând: prevenirea generării deșeurilor, 

pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, 

eliminarea (incluzând depozitarea și incinerarea fără recuperarea energetică). 

Raportul de mediu pentru Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Dolj are ca 

obiective:  

 Identificarea, descrierea si evaluarea efectelor asupra mediului ca urmare a 

implementării planului  

 Prezentarea măsurilor de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative 

asupra mediului,  

 Prezentarea alternativelor considerate, a criteriilor de evaluare şi de selecţie în 

principal din punct de vedere al protecţiei mediului a alternativei finale,  

 Definirea indicatorilor pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului 

ale implementării PJGD.  

Obligativitatea realizării planurilor județene de gestionare a deșeurilor decurge din prevederile 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.  

PJGD a fost elaborat utilizând metodologia aprobată prin Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea 

Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de 

Gestionare a Deșeurilor și a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București. 

De asemenea, la elaborarea PJGD au fost luate în considerare prevederile PNGD, aprobat prin 

HG nr. 942/2017 și prevederile pachetului economiei circulare aprobat în mai 2018.  

PJGD are ca scop:  

 definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi țintele 

Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum și obiectivelor și țintelor 

existente la nivel european;  

 abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor care fac obiectul planificării 

la nivel județean.  

PJGD va asigura după aprobare baza pentru:  

 stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor care 

fac obiectul planificării;  
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 realizarea şi dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel 

județean;  

 elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanțării.  

Tipurile de deșeuri care obiectul PJGD Dolj 

Deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase 

(deşeurile menajere şi similare din comerţ, industrie şi instituţii) și fluxurile speciale parte a 

deșeurilor municipale (deşeurile de ambalaje, deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice), precum și deşeurile din construcţii şi desființări.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile conform Listei 

europene a deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările ulterioare. 
Tabel 12-1: Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării 

Tip deșeu Cod deșeu 

Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile 

din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate 

separat: 

 Fracții colectate separat (cu excepția 15 01) 

 Deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din 

cimitire) 

 Alte deșeuri municipale (deșeuri municipale 

amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri stradale, deșeuri 

voluminoase etc) 

20 

 

 

20 01 

20 02 

20 03 

Ambalaje și deșeuri de ambalaje 15 01 

Deșeuri de echipamente electrice și electronice 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 

35*; 20 01 36; 

Deșeuri din construcții și desființări 17 01; 17 02; 17 04 

 

Pentru județul Dolj, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” s-a realizat Strategia județeană de management a 

nămolului. Obiectivul strategiei este de a realiza un concept de gestionare a nămolului provenit 

de la stațiile de epurare ape uzate și stațiile de tratare apă brută din județul Dolj, ținând cont de 

situația existentă precum și de practicile actuale referitoare la managementul nămolului la 

nivelul operatorului regional (SC Compania de Apă Oltenia SA). 

În cadrul acestei strategii sunt prezentate cantitățile de nămol rezultate de la stațiile de epurare 

ape uzate, proiecția acestora, opțiunile tehnice pentru gestionarea nămolului precum și soluția 

propusă pentru județul Dolj. Strategia a făcut de asemenea obiectul unei proceduri de evaluare 

a impactului asupra mediului (procedura derulată pentru întreg proiectul) fiind aprobată și 

asumată de către operatorul regional SC Compania de Apă Oltenia SA. 

Prin urmare, nămolurile de epurare nu au făcut obiectul planificării, în plan a fost prezentată 

situația actuală a gestionării acestui flux de deșeuri. 

În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și 

revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și a Planului de Gestionare a 

Deșeurilor pentru Municipiul București, obiectul PJPGD pentru județul Dolj îl reprezintă 

deșeurile municipale.  
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Obiectivele PJGD Dolj 

Obiectivul principal al PJGD îl reprezintă reducerea impactului gestionării deșeurilor asupra 

mediului, concomitent cu dezvoltarea beneficiilor economice prin utilizarea deșeurilor ca 

resursă și îndeplinirea cerințelor legislației europene, astfel PJGD reprezintă: legătura între 

țintele naționale și regionale, posibilitățile și opțiunile de a atinge aceste ținte la nivel 

județean și local fiind un instrument care facilitează accesarea schemelor de finanțare pentru 

proiecte în domeniul gestiunii deșeurilor. 

Rolul cheie al PJGD constă în dezvoltarea unei gestionări durabile a deșeurilor la nivelul 

județului Dolj având ca scop principal de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil 

de gestionare a deșeurilor la nivel județean, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor. 

Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Dolj are ca scop definirea 

tuturor obiectivelor și țintelor în conformitate cu cele cuprinse în Planul Național de 

Gestionare a Deșeurilor, abordarea aspectelor privind gestionarea deșeurilor municipale la 

nivel județean respectiv a servi ca bază de date pentru stabilirea necesarului de investiții în 

domeniul gestionării deșeurilor. 

Tabel 12-2: Obiective pentrudeșeurile municipale 

Nr.  Obiectiv 

1 Operaționalizarea proiectului SMID 

2 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea 

ierarhiei de gestionare a deșeurilor 

3 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

4 Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 

5 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

6 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

7 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 

8 Depozitarea a maxim mixim 10% (în anul 2035) din întreaga cantitate de 

deșeuri municipale generate 

9 Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi 

valorificate 

10 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase 

menajere 

11 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

12 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor textile 

13 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea 

biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) 

14 Colectarea separată (atât de la populație câț și de la agenții economici) și 

valorificarea uleiului uzat alimentar) 

 

 Tabel 12-3: Obiective pentrudeșeurile de ambalaje 

Nr.  Obiectiv 

1 Creșterea gradului de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje 

 

Tabel 12-4: Obiective pentrudeșeurile de echipamente electrice și electronice 

Nr.  Obiectiv 

1 Creșterea ratei de colectare separată a DEEE 
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 Tabel 12-5: Obiective pentrudeșeurile din construcții și desființări 

Nr.  Obiectiv 

1 Asigurarea colectării întregii cantități de deșeuri din construcții și demolări 

generate la nivelul județului Dolj 

2 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și 

desființări 

3 Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 

 

Structura Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Dolj 2020-2025 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Dolj 2020-2025 cuprinde următoarele secțiuni: 

 Introducere prezintă baza legală a elaborării pjgd, sopul și obiectivele pjgd, orizontul 

de Introducere (secțiunea 1) – este prezentat cadrul general al planificării; 

 Problematica gestionării deșeurilor (secțiunea 2) – cuprinde informații privind 

principalele prevederi legislative naționale și europene și politica locală privind 

deșeurile; 

 Descrierea județului (secțiunea 3) - cuprinde datele socio-economice, condițiile de 

mediu și resurse și infrastructura din județul Dolj; 

 Situația actuală privind gestionarea deșeurilor (secțiunea 4) – cuprinde date privind 

generarea și gestionarea deșeurilor pentru fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac 

obiectul planificării; 

 Proiecții (secțiunea 5) – sunt prezentate ipotezele privind planificarea, proiecția socio-

economică și proiecția deșeurilor,  

 Obiective (secțiunea 6) – prezintă obiectivele și țintele stabilite pentru județul Dolj 

pentru perioada de planificare precum și cuantificarea acestora; 

 Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale (secțiunea 7) - analiza este 

prezentată doar pentru deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care 

în PNGD sunt stabilite tipul și capacitățile instalațiilor noi; 

 Prezentarea alternativei selectată (secțiunea 8) - cuprinde descrierea alternativei 

selectate în secțiunea 7; 

 Verificarea sustenabilității (secțiunea 9); 

 Analiza senzitivității și a riscurilor (secțiunea 10); 

 Planul de acțiune (secțiunea 11); 

 Programul de prevenire a generării deșeurilor - PNPGD (secțiunea 12) – sunt 

prezentate situația actuală privind prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și 

direcțiile strategice, măsurile de prevenire a generării deșeurilor propuse și modalitățile 

de verificare a aplicării măsurilor; 

 Indicatori de monitorizare (secțiunea 13) – este prezentat modul de monitorizare a 

măsurilor cuprinse în PJGD; 

 Anexe (secțiunea 14). 

Măsurile prevăzute prin PJGD 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, PJGD prevede realizarea unui set de măsuri, pentru fiecare 

din categoriile de deșeuri care fac obiectul planului, inclusiv termenele de realizare şi 

responsabilii pentru îndeplinirea acestora. 

Analiza alternativelor 

PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a deșeurilor numai pentru deșeurile 

municipale. Pentru celelalte fluxuri de deșeuri este stabilit planul de acțiune pornind de la 
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problemele identificate la analiza situației existente și de la obiectivele viitoare și modalitățile 

de realizare. Alternativele propuse și analizate pentru deșeurile municipale sunt: 

 Alternativa „zero” presupune doar investițiile existente (investiții PHARE, POS Mediu 

și POIM). Se presupune că toate instalațiile vor fi în operare, dar și menținerea 

condițiilor actuale de reglementare. 

 Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu 

digestie anaerobă cu o capacitate maximă de 97.000 t/an (total intrări în instalație în 

anul 2025). În instalație vor fi tratate atât deșeuri municipale reziduale (inclusiv 

reziduurile de la stațiile de sortare/compostare) cât și biodeșeuri menajere, similare și 

din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în treapta biologică a 

instalației TMB). 

De asemenea, treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare 

semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în 

vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor reziduale tratate. Această cantitate 

contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în 

stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.  

Tratarea deșeurilor reziduale în instalație TMB va duce  atât la stabilizarea biologică a 

deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității 

depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru 

județul Dolj. 

 Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie 

cu o capacitate de 67.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și 

reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. 

Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar 

deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele 

de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a 

asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. 

De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate 

separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de 

circa 38.000 t/an. 

Tratarea deșeurilor în instalație de incinerare va duce  atât la stabilizarea biologică a 

deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate 

asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Dolj. 

Cele 3 alternative au fost analizate considerând impactul acestora asupra factorilor de mediu. 

În urma evaluării alternativa 1 este cea recomandată. 

Impactul potențial asupra mediului ca urmare a implementării PJGD 

Implementarea măsurilor din PJGD generează un impact pozitiv semnificativ, comparat atât cu 

situația actuală cât și cu situația evoluției gestionării deșeurilor în cazul neimplementării PJGD 

(Alternativa 0). 

Totuși, nu trebuie neglijat impactul negativ asupra mediului în special rezultat din activitatea 

de depozitare a deșeurilor cu emisii asupra aerului, ocuparea definitivă a unor suprafețe de 

teren și schimbarea utilizării terenului, colectarea și transportul deșeurilor, în principal emisiile 

în atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri. 

Implementarea PJGD Dolj va avea efecte directe asupra tuturor factorilor de mediu, 
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interacţiunile dintre aceste componente pot avea efecte secundare pozitive, fie concomitent, fie 

consecutiv celor prognozate. 

Având în vedere obiectivele PJGD, politica de gestionare a deșeurilor privind prevenirea 

generării deșeurilor, efectele vor fi pozitive pe termen mediu și lung, ca urmare a colectării 

separate a deșeurilor, scăderii cantităților de deșeuri depozitate prin eliminare. Mai mult, 

aplicarea noilor tehnologii de valorificare, tratare va avea efecte pozitive, inclusiv pe termen 

scurt. 

Măsurile privind valorificarea materială a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor precum și 

măsurile privind valorificarea energetică a deșeurilor conduc pe de o parte la reducerea 

semnificativă a deșeurilor depozitate cu impact pozitiv asupra tuturor factorilor de mediu și 

sănătății cât și la conservarea resurselor naturale. 

Măsuri de prevenire, reducere, compensare a efectelor asupra mediului 

Având în vedere politica de gestionare a deșeurilor și ierarhia deșeurilor, toate alternativele 

evaluate în cadrul PJGD Dolj prevăd o extindere a infrastructurii existente pentru colectarea, 

sortarea, compostarea, tratarea, eliminarea finală a deșeurilor. 

Amplasamentele noilor obiective de investiții propuse se vor stabili prin studii de 

fezabilitate/proiecte tehnice, impactul asupra mediului urmând a fi cuatificat pentru fiecare 

instalație în parte. 

La stabilirea locațiilor se va ține seama și de următoarele aspecte: caracteristicile locale, tipul 

instalației, utilizarea și respectarea celor mai bune tehnici disponibile BAT în domeniu, pe cât 

posibil alegerea unor terenuri neproductive. 

Amplasarea obiectivelor de investiții trebuie să se facă la distanță față de zone rezidențiale, cu 

respectarea distanței minime de protecție sanitară, conform O.M. 119 pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. 

Monitorizarea 

Conform prevederilor legale, implementarea PJGD va fi monitorizată de către APM Dolj, care 

va elabora anual un Raport de monitorizare. O dată la 2 ani, APM va realiza o evaluare a 

rapoartelor de monitorizare și va decide dacă este necesară revizuirea PJGD.  

Monitorizarea implementării PJGD Dolj se va realiza cu respectarea metodologiei aprobată 

prin Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, 

evaluarea și revizuirea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor și a Planului de 

Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București.  

Există două categorii de aspecte care vor fi monitorizate:  

 factorii relevanți pentru proiecția generării deșeurilor (populația rezidentă, indicii de 

generare a deșeurilor, compoziția deșeurilor, PIB/capita etc.) - se va identifica trendul 

de variație a acestora (creștere sau descreștere);  

 atingerea obiectivelor stabilite, pentru fiecare obiectiv în parte.  

 


