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Jiu 
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perioada 2010 - 2019 

Figura 3.17. Concentrații medii anuale de NO2 înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Figura 3.18. Concentrații medii anuale de NOx înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 – 2018 

Figura 3.19. Concentrații medii anuale de PM10 înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
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Figura 3.20. Concentrații medii anuale de CO înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
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Figura 3.21. Concentrații medii anuale de O3 înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
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Figura 3.22. Concentrații medii anuale de Pb înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
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perioada 2010 - 2019 
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perioada 2010 - 2019 
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Figura 3.27. Contribuția sectoarelor de activitate la emisiile de poluanți atmosferici, în anul 
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Figura 3.32. Harta NATURA 2000, județul Gorj 

Figura 3.33. Evoluția populației rezidente în perioada 2014 - 2019, județul Gorj 

Figura 3.34. Depășiri ale valorii limită zilnice pentru PM10 în anul 2018 

Figura 3.35. Depășiri ale valorii limită zilnice pentru SO2 în anul 2018 

Figura 3.36. Structura deșeurilor municipale, 2015 - 2018 

Figura 3.37 Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare pe medii de rezidență, 2015 - 
2018 

Figura 3.38. Evoluția indicelui de generare deșeuri municipale la nivel național și județean, în 
perioada 2015 – 2018 

Figura 3.39. Evoluția indicilor de generare deșeuri menajere în mediul urban, la nivel national 
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Figura 3.43. Compoziția medie ponderată a deșeurilor municipale la nivelul județului Gorj, în 
anul 2020 
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Figura 10.1. Schema fluxurilor deșeurilor municipale pentru Alternativa ”Unu” 

Figura 10.2. Schema fluxurilor deșeurilor municipale pentru Alternativa ”Doi” 
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1. INTRODUCERE 

1.1. Planificarea în domeniul gestionării deșeurilor. Contextul legislativ și 
instituțional actual în România 

Ministerul Mediului este responsabil cu elaborarea și implementarea strategiilor și 
planurilor naționale privind gestionarea deșeurilor conform prevederilor Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. În acest 
context, au fost elaborate și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2013, Strategia 
Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014 - 2020 și prin Hotărârea Guvernului nr. 
942/20.12.2017, varianta finală a Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, în 
vigoare din data de 05.01.2018, urmând a fi revizuite periodic în conformitate cu 
progresul tehnic și cerințele de protecție a mediului.   

Obligativitatea realizării planurilor județene de gestionare a deșeurilor decurge din 
prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările 
ulterioare. Astfel, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj se 
elaborează/revizuiește de către Consiliul Judeţean Gorj în colaborare cu Agenţia 
Judeţeană pentru Protecţia Mediului (APM) în baza prevederilor art. 39, alin. (1) din 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Gorj, pentru perioada 2019 – 
2025, a fost elaborat utilizând Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea 
și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a 
deșeurilor pentru municipiul București, aprobată prin intermediul Ordinului nr. 140/2019, 
în vigoare de la 17 aprilie 2019. De asemenea, PJGD Gorj s-a elaborat cu respectarea 
principiilor și obiectivelor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și a 
legislației române și europeane în vigoare. 

PJGD se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean, cu avizul agenţiei judeţene pentru 
protecţia mediului, iar elaborarea şi avizarea acestuia se face cu respectarea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, conform art. 39, alin. (2) 
coroborat cu art 40, alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor  

Conform prevederilor art 44, alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
PJGD Gorj se va evalua cel puțin o dată la 2 ani și se va revizui, după caz, de către 
Consiliul Județean Gorj, în baza raportului de monitorizare întocmit de APM Gorj. PJGD 
Gorj se monitorizează anual de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj. 

PJGD Gorj face, de asemenea, obiectul unei evaluări strategice de mediu. 
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1.2. Procedura de evaluare strategică de mediu pentru PJGD Gorj 

Procedura de evaluare strategică de mediu (SEA) pentru PJGD se desfășoară în 
conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 
a evaluării de mediu pentru planuri și programe, care transpune Directiva 2001/42/CE 
privind Evaluarea impactului anumitor Planuri și Programe asupra mediului (Directiva 
SEA).   

Prezentul document reprezintă Raportul de Mediu întocmit în cadrul procedurii SEA cu 
respectarea conținutului cadrul prevăzut în Anexa 2 a HG nr. 1076/2004, precum şi a 
recomandărilor din:   

� “Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe”, elaborat de MM şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 
117/2006;   

� “Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe”, 
elaborat în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 
– 772.03.03) “Întărirea capacității instituționale pentru implementarea şi 
punerea în aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”; 

� „Ghid privind Integrarea Schimbărilor Climatice şi Biodiversitatea în Evaluarea 
Strategică de Mediu”, elaborat de Comisia Europeana în anul 2013, „Evaluarea 
de mediu pentru planurile de gestionare a deșeurilor”, ghid elaborat de 
ADEME, Franța.  

Conform HG nr. 1076/2004, Raportul de Mediu identifică, descrie și evaluează 
potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau 
programului, precum și alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare 
obiectivele și aria geografică ale planului sau programului. 

Scopul elaborării acestuia este de a asigura un nivel înalt de protecție a mediului şi de 
a contribui la integrarea considerațiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea 
Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Gorj. 

Raportul de Mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor din județul Gorj 
are ca obiective:   

� Identificarea, descrierea și evaluarea efectelor asupra mediului ca urmare a 
implementării planului, precum și soluțiile de substituție rezonabile;   

� Prezentarea măsurilor de prevenire, reducere şi compensare a efectelor 
semnificative asupra mediului; 

� Prezentarea alternativelor considerate, a criteriilor de evaluare şi de selecție în 
principal din punct de vedere al protecției mediului a alternativei finale; 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 17 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

� Definirea indicatorilor pentru monitorizarea efectelor semnificative asupra 
mediului ale implementării PJGD.   

Evaluarea de mediu (SEA) parcurge următoarele etape: elaborarea Raportului de 
Mediu, consultarea publicului și a autorităților publice interesate de efectele 
implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a Raportului de Mediu și 
a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional și asigurarea informării asupra 
deciziei luate.   

Principalii pași în evaluarea de mediu sunt:  

� Pregătirea primei versiuni a planului/programului;  

� Notificarea autorităților competente de mediu și informarea publicului;  

� Etapa de încadrare - Stabilirea domeniului și a nivelului de detaliere a 
informațiilor ce trebuie incluse in Raportul de mediu;  

� Etapa de definitivare a proiectului de plan/program și realizarea Raportului de 
Mediu;  

� Consultarea autorităților competente și a publicului;  

� Etapa de analiză a Raportului de Mediu și luarea deciziei; 

� Consultarea autorităților competente și a publicului;  

� Emiterea Avizului de Mediu de către autoritatea de mediu competentă.  

Grupul de lucru constituit pentru definitivarea Planului Județean de Gestionare a 
Deșeurilor a consultat autoritățile publice responsabile cu protecția mediului: Agenția 
de Protecție a Mediului Gorj, Consiliul Județean Gorj, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Gorj și Direcția Județeană de 
Statistică Gorj cu privire la următoarele aspecte:  

- abordarea generală propusă;  

- structura propusă și gradul de detaliere;  

- planuri și programe relevante;  

- date primare;  

- elemente de mediu specifice;  

- opțiuni strategice și alternative ce urmează a fi luate în considerare;  

- obiective de mediu propuse, indicatori și ținte.  

Propunerile au fost consemnate în scris, în Procese verbale ale Grupului de lucru, 
anexate la capitolul Anexe. 
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1.3. Etapele parcurse în elaborarea Raportului de Mediu 

Elaborarea prezentului Raport de Mediu a presupus parcurgerea următoarelor etape:  

 Analiza documentelor de mediu strategice relevante;  

 Stabilirea situației actuale a mediului, în județul Gorj, pentru a putea înțelege 
tendințele anterioare și starea actuală a componentelor mediului, precum şi 
pentru a contura tendințele viitoare probabile ale aspectelor de mediu în lipsa 
implementării PJGD Gorj (alternativa „0”);   

 Evaluarea compatibilității dintre diferitele obiective ale PJGD Gorj, precum şi 
evaluarea compatibilității dintre obiectivele PJGD Gorj și obiectivele de mediu 
relevante;  

 Descrierea caracteristicilor de mediu ale zonelor posibil a fi afectate 
semnificativ, precum și identificarea problemelor de mediu relevante ce pot fi 
abordate prin intermediul PJGD Gorj;  

 Definirea și dezvoltarea alternativelor, evaluarea efectelor pe care le-ar avea 
implementarea fiecărei alternative asupra factorilor de mediu;  

 Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PJGD, prin 
analizarea modului în care obiectivele PJGD contribuie la atingerea obiectivelor 
de mediu relevante. Evaluarea a fost extinsă și asupra alternativelor de 
realizare a PJGD;  

 Identificarea rezultatelor așteptate în urma implementării fiecăruia dintre 
diferitele elemente ale PJGD Gorj, precum și estimarea și descrierea efectelor 
lor potențiale asupra mediului (posibile evoluții viitoare ale stării mediului);  

 Elaborarea listei de indicatori și a programului de monitorizare a efectelor 
implementării PJGD Gorj asupra mediului;  

 Elaborarea unui set de recomandări privind prevenirea, reducerea şi 
compensarea oricărui potențial efect advers asupra mediului asociat 
implementării PJGD;  

 Pregătirea variantei finale a Raportului de Mediu şi înaintarea acestuia pentru a 
fi supus consultării de către autoritățile de mediu şi alte autorități identificate a fi 
relevante, precum și publicului. 

1.4. Dificultăți întâmpinate în elaborarea Raportului de Mediu 

Pe durata elaborării PJGD și a Raportului de Mediu nu au fost întâmpinate dificultăți. 
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2. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE 
PJGD GORJ, PRECUM ȘI A RELAŢIEI CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME 
RELEVANTE 

2.1. Aspecte cheie privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în 
Județul Gorj 

Scopul PJGD Gorj este de a stabili cadrul pentru implementarea unui sistem durabil de 
gestionare a deşeurilor cu impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane și 
cu un consum minim de resurse și energie, care să urmărească aplicarea practică a 
ierarhiei deșeurilor și să asigure îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor în conformitate cu 
prevederile PNGD și ale legislației naționale și europene în vigoare.  

Principalele obiective ale PJGD Gorj sunt: 

 prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul 
județului Gorj: cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, 
identificarea problemelor care cauzează un management ineficient al 
deșeurilor; 

 proiecția deșeurilor și definirea obiectivelor și a țintelor județene pentru 
categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării în conformitate cu obiectivele 
şi țintele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum și cu obiectivele 
și țintele existente la nivel european; 

 stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor și țintelor privind gestionarea 
deșeurilor în județul Gorj; 

 analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale și identificarea 
necesarului de investiții; 

 stabilirea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor 
propuse în Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD). 

De asemenea, Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Gorj odată aprobat va servi 
drept bază pentru: 

 stabilirea necesarului de investiții și a politicii in domeniul gestionării deșeurilor 
care fac obiectul planificării; 

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

 elaborarea proiectelor în vederea obținerii finanţării. 

Orizontul de timp al PJGD 
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PJGD Gorj se elaborează pentru perioada de planificare 2019 – 2025, având anul de 
referință 2018, cel mai recent an pentru care au fost disponibile date validate privind 
gestionarea deșeurilor municipale. 

Pentru prezentarea situației existente au fost utilizate datele disponibile privind 
cantitățile de deșeuri generate și gestionare aferente perioadei 2014 – 2018 și informații 
privind instalațiile de gestionare a deșeurilor aferente anului 2019. 

Pentru stabilirea măsurilor și estimarea noilor capacități de investiții au fost luate în 
considerare toate obiectivele și țintele naționale și europene (inclusiv prevederile 
pachetului economiei circulare), aplicabile până în anul 2040. 

Acoperirea geografică 

Procesul de planificare acoperă întreg teritoriul județului Gorj, care din punct de vedere 
administrativ este împărțit în 2 municipii, 7 orașe și 61 de comune. 

Structura PJGD 

PJGD Gorj respectă structura prevăzută în Metodologia pentru elaborarea, 
monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a 
planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București și conține: 

 Introducere, (Capitolul 1); 

 Problematica gestionării deșeurilor, (Capitolul 2) - prezintă cadrul general al 
planificării, legislația națională și europeană și politica locală privind deșeurile; 

 Descrierea județului Descrierea județului, (Capitolul 3) – cuprinde situaţia 
actuală cu privire la: așezările umane și datele demografice, caracteristicile 
fizico-geografice ale județului, infrastructura existentă și nivelul de dezvoltare 
economică; 

 Situația actuală privind gestionarea deșeurilor, (Capitolul 4) - cuprinde date 
privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru toate categoriile de deșeuri 
care fac obiectul PJGD Gorj; 

 Proiecții, (Capitolul 5) - prezintă proiecția socio-economică și proiecția privind 
generarea deșeurilor municipale; 

 Obiective şi ţinte judeţene de gestionare a deşeurilor, (Capitolul 6) - prezintă 
obiectivele și țintele privind gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri care fac 
obiectul planificării și cuantificarea țintelor la nivel județean; 

 Analiza alternativelor de gestionare a deşeurilor municipale, (Capitolul 7) - 
prezintă analiza și selectarea de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de 
gestionare a deșeurilor municipale; metodologia pentru stabilirea și analiza 
alternativelor; 
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 Prezentarea alternativei selectate, (Capitolul 8) - cuprinde descrierea detaliată 
a alternativei selectate, a instalațiilor și investițiilor propuse, precum și a modului 
de atingere a țintelor; 

 Verificarea sustenabilități, (Capitolul 9) - prezintă evaluarea capacității de plată 
a populației și compararea nivelului maxim suportabil de către aceasta cu nivelul 
mediu al costului unitar la nivelul județului); 

 Analiza sensitivității și a riscurilor, (Capitolul 10) - cuprinde principalele riscuri 
identificate în implementarea PJGD Gorj; 

 Plan de acţiune, (Capitolul 11) - prezintă măsurile propuse pentru atingerea 
obiectivelor şi a ţintelor referitoare la gestionarea deşeurilor, cât și măsurile 
pentru implementarea instrumentelor economice; 

 Program de prevenire a generării deşeurilor, (Capitolul 12) - prezintă situația 
actuală privind prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, 
măsurile de prevenire a generării deșeurilor propuse și modalitățile de verificare 
a aplicării acestora; 

 Indicatori de monitorizare, (Capitolul 13) - prezintă criteriile de monitorizare a 
măsurilor cuprinse în PJGD și PJPGD); 

 Anexe, (Capitolul 14). 

Categorii de deşeuri care fac obiectul PJGD 

Deșeurile care fac obiectul PJGD sunt deșeurile municipale nepericuloase și 
periculoase (deșeurile menajere și similare din comerț, industrie și instituții), inclusiv 
uleiuri alimentare uzate și fluxurile speciale, parte a deșeurilor municipale (deșeurile de 
ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice), precum și deșeurile din 
construcții și desființări și nămolurile provenite de la epurarea apelor uzate orășenești. 

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de deşeuri împreună cu codurile conform 
Listei europene a deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 
ulterioare. 

Tabel 2.1.Tipuri de deşeuri care fac obiectul PJGD Gorj 

Tip de deșeu Cod deșeu 

Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din 
comerţ, industrie, instituţii) inclusiv fracţiile colectate separat: 

 fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01); 

 deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din 
cimitire); 

 alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate, 
deşeuri din pieţe, deşeuri stradale, deşeuri voluminoase 
etc.). 

20 

 

20 01 

20 02 

 

20 03 
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Tip de deșeu Cod deșeu 

Ambalaje și deşeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale 
de ambalaje colectate separat) 

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 

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești 19 08 05 

* Notă: deșeurile astfel semnalate sunt “deșeuri periculoase” 

2.2. Obiectivele PJGD Gorj 

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Gorj pentru perioada 
planificată au fost stabilite pe baza: 

 prevederilor legislative europene și naționale în vigoare; 

 prevederilor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014 - 2020 
(SNCD), aprobată prin HG nr. 870/2013; 

 prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr. 
942/2017; 

 prevederilor principalelor directive de deșeuri incluse în Pachetul Economiei 
Circulare, publicat în Jurnalul Oficial al UE la data 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 județul Gorj. 

Deși perioada de planificare se finalizează în 2025, la stabilirea măsurilor și la 
estimarea noilor capacități de investiții pentru gestionarea deșeurilor municipale, au fost 
luate în considerare obiectivele și țintele naționale și europene până în anul 2040. 

Țintele stabilite în legislația actuală sunt completate cu propunerile privind revizuirea 
Directivelor din domeniul gestionării deșeurilor avute în vedere de “Pachetul pentru 
economie circulară” aprobat în iunie 2018. 

Pentru fiecare obiectiv sunt prevăzute ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, 
justificările referitoare la stabilirea acestora. Tabelele următoare prezintă obiectivele și 
țintele privind gestionarea deșeurilor care sunt relevante la nivelul județului Gorj și fac 
obiectul PJGD. 
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Tabel 2.2. Obiective şi ţinte privind gestionarea deșeurilor municipale  
Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1. Toată populația județului, atât din 
mediul urban cât și rural, este 
conectată la serviciu de 
salubrizare 

Gradul de acoperire cu serviciu 
de salubrizare 100%  

Pentru implementarea 
unui sistem eficient de 
gestionare a deșeurilor 
municipale este necesar 
ca toată populația 
județului să beneficieze 
de serviciul de 
salubrizare. 

2. Creșterea etapizată a gradului de 
pregătire pentru reutilizare și 
reciclare prin aplicarea ierarhiei 
de gestionare a deșeurilor 
municipale 

Minim 50% din cantitatea totală 
generată, cel puțin pentru 
deșeurile de hârtie, metal, 
plastic și sticlă provenind din 
deșeurile menajere sau, după 
caz, din alte surse, în măsura 
în care aceste fluxuri de 
deșeuri sunt similare deșeurilor 
care provin din gospodării 
Termen: 2020 
 
 
 
Minim 50% din cantitatea totală 
de deșeuri municipale generate 

Termen: 2025 
 
Minim 60% din cantitatea totală 
de deșeuri municipale generate 
Termen: 2030 
 
Minim 65% din cantitatea totală 
de deșeuri municipale generate 

Termen: 2035 

Prima țintă asigură 
conformarea cu 
prevederile Legii nr. 
211/2011 privind regimul 
deșeurilor cu modificările 
și completările ulterioare, 
respectiv Directiva 
2008/98/CE, precum și cu 
PNGD 
 
 
 
 

Țintele pentru 2025, 2030 
și 2035 sunt stabilite pe 
baza prevederilor 
propunerii de modificare 
a Directivei cadru privind 
deșeurile din Pachetul 
Economiei Circulare, 
publicat în decembrie 
2015 
 

3. Colectarea separată a 
biodeșeurilor 

Biodeșeurile sunt fie separate 
și reciclate la sursă, fie 
colectate separat și nu se 
amestecă cu alte tipuri de 
deșeuri. 
Termen: 31 decembrie 2023 

Conformare cu 
prevederile  Directivei 
2018/851/CE de 
modificare a Directivei 
2008/98/CE privind 
deșeurile, parte a 
Pachetului Economiei 
Circulare 

4. Reducerea cantității depozitate 
de deșeuri biodegradabile 
municipale 

La 35% din cantitatea totală, 
exprimată gravimetric, produsă 
în anul 1995 
Termen: 2025 

Conformare cu HG nr. 
349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor și 
PNGD 

România a obținut 
derogare pentru 
îndeplinirea acestui 
obiectiv în anul 2020.  

Termenul este corelat cu 
intrarea în operare a 
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Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

instalaţiilor necesare. 
5. Interzicerea la depozitare a 

deșeurilor municipale colectate 
separat 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut in 
PNGD necesar pentru 
stimularea reciclării 
deșeurilor 

6. Depozitarea numai a deșeurilor 
care au fost supuse operațiilor de 
tratare 

Depozitarea deșeurilor 
municipale este permisă numai 
dacă acestea sunt supuse în 
prealabil unor operaţii de 
tratare fezabile tehnic 

Termen: 2025 

Obiectiv în conformitate 
cu prevederile HG nr. 
349/2005 și PNGD 
 
Termenul este corelat cu 
intrarea în operare a 
instalaţiilor necesare. 

7. Creșterea gradului de valorificare 
energetică a deșeurilor 
municipale 

Minim 15% din cantitatea totală 
de deșeuri municipale 
valorificată energetic 

Termen: 2025 

Obiectiv prevăzut în 
Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor, 
precum și în PNGD 
 
Termenul este corelat cu 
intrarea în operare a 
instalaţiilor necesare. 

8. Depozitarea deșeurilor numai în 
depozite conforme 

Termen: permanent Obiectiv în conformitate 
cu HG nr. 349/2005 
privind depozitarea 
deșeurilor, precum și cu 
PNGD 

9. Reducerea cantității de deșeuri 
municipale depozitate 

Maxim 10% din cantitatea 
totală de deșeuri municipale 
generată mai poate fi 
depozitată 
Termen: 2035 

Conformare cu 
prevederile Directivei 
2018/850 de modificare a 
Directivei 1999/31/CE 
privind depozitele de 
deșeuri 
 
Tinta ar putea fi 
modificată la 25% pentru 
2035 și 10% pentru 2040, 
dacă România 
îndeplinește condițiile 
menționate la alin (6) al 
art. 5, respectiv la nivelul 
anului 2013 a eliminat 
prin depozitare peste 
60% din deșeurile 
municipale generate și 
dacă informează Comisia 
cu 24 luni înainte de 
acest termen de intenția 
de amânare. 

10. Colectarea separată și tratarea 
corespunzătoare a deșeurilor 
periculoase menajere 

Termen: 1 ianuarie 2025 Conformare cu 
prevederile Directivei 
2018/850 de modificare a 
Directivei 2008/98/CE 
privind deșeurile 
 
Deficiență identificată în 
analiza situației actuale, 
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Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

conform PNGD 
11. Colectarea separată, pregătirea 

pentru reutilizare sau, după caz, 
tratarea corespunzătoare 
deșeurilor voluminoase 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut în 
Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor 
și în PNGD pentru anul 
2025 

12. Încurajarea utilizării în agricultură 
a materialelor rezultate de la 
tratarea biodeșeurilor 
(compostare și digestie 
anaerobă) 

Termen: permanent Creșterea capacităților de 
tratare a biodeșeurilor 
impune asigurarea 
utilizării în agricultură a 
materialului rezultat în 
urma tratării (compost, 
digestat) 

13. Colectarea separată (de la 
populație și agenți economici) și 
valorificarea uleiului uzat 
alimentar 

Termen: permanent Conformare cu 
prevederile Directivei 
2018/850 de modificare a 
Directivei 2008/98/CE 
privind deșeurile 

14. Colectarea separată a deșeurilor 
textile de la populație 

Termen: 1 ianuarie 2025 Conformare cu 
prevederile Directivei 
2018/850 de modificare a 
Directivei 2008/98/CE 
privind deșeurile 
 
Deficiență identificată în 
analiza situației actuale, 
ca urmare a lipsei datelor 
cantitative privind 
colectarea deșeurilor 
textile 

Obiective instituționale și organizaționale 

15. Creșterea capacității instituționale 
atât a autorităților de mediu, cât și 
a autorităților locale și ADI din 
domeniul deșeurilor 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut în 
Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor 
și în 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 Obiectiv prevăzut în 
Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor 
și în PNGD 

17. Promovarea unui sistem de 
informare, conştientizare şi 
motivare pentru părţile implicate 
în domeniul gestionării deșeurilor 

Dezvoltarea de programe de 
educare și conștientizare a 
populației de către părțile 
implicate 
 
Elaborarea de materiale 
informative 

Termen: permanent 

Obiectiv prevăzut în 
Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor 
și în PNGD 
 
Aspecte identificate ca 
urmare a analizei situației 
actuale 

Obiective privind raportarea 
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Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

18. Determinarea prin analize a 
principalilor indicatori privind 
deșeurile municipale (indicatori 
de generare și compoziție pentru 
fiecare tip de deșeuri municipale) 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut în 
Strategia Națională de 
Gestionare a Deșeurilor 
și în PNGD 
 
A fost realizată o 
campanie pentru 
determinarea compoziției 
deșeurilor menajere și 
similare în anul 2020 de 
către ISPE 
PROIECTARE și 
CONSULTANȚĂ 

19. Imbunătățirea sistemului de 
raportare a datelor privind 
deșeurile 

Termen: permanent Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

Tabel 2.3. Obiective şi ţinte privind gestionarea deseurilor de ambalaje 

Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1. Creșterea gradului de 
valorificare/reciclare a 
deșeurilor de ambalaje 

Valorificarea sau incinerarea în 
instalaţii de incinerare cu valorificare 
de energie a minimum 60% din 
greutatea deşeurilor de ambalaje 
 
Reciclarea a minimum 55% din 
greutatea totală a materialelor de 
ambalaj conţinute în deşeurile de 
ambalaje, cu realizarea valorilor 
minime pentru reciclarea fiecărui tip 
de material conţinut în deşeurile 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: 2024 

 
 

Pregătirea pentru reutilizarea și 
reciclarea a minimum 65% din 
greutatea tuturor deșeurilor de 
ambalaje 
 
Pregătirea pentru reutilizarea şi 
reciclarea următoarelor materiale 

Obiectiv și ținte conform 
PNGD și a prevederilor 
din Legea nr. 249/2015, 
cu modificările și 
completările ulterioare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformare cu 
prevederile Directivei 
852/2018 a Parlamentului 
European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 
94/62/CE privind 
ambalajele şi deşeurile de 
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Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

specifice conţinute în deşeurile de 
ambalaje: 
• 50% pentru plastic; 
• 25% pentru lemn; 
• 70% pentru metale feroase; 
• 50% pentru aluminiu; 
• 70% pentru sticlă; 
• 75% pentru hârtie și carton. 

Termen: 31 decembrie 2025 
 
 
Pregătirea pentru reutilizarea și 
reciclarea a minimum 70% din 
greutatea tuturor deșeurilor de 
ambalaje 
 
Pregătirea pentru reutilizare şi 
reciclarea următoarelor materiale 
specifice conţinute în deşeurile de 
ambalaje: 
• 55% pentru plastic; 
• 30% pentru lemn; 
• 80% pentru metale feroase; 
• 60% pentru aluminiu; 
• 75% pentru sticlă; 
• 85% pentru hârtie şi carton. 

Termen: 31 decembrie 2030 

ambalaje din Pachetul 
Economiei Circulare 
 
 

Obiective instituționale și organizaționale 

2. Funcționarea eficientă a 
schemei de responsabilitate 
extinsă a producătorului 

Termen: începând cu 2019 PNGD 

Obiective privind raportarea 

3. Imbunătățirea sistemului de 
raportare a datelor privind 
ambalajele și deșeurile de 
ambalaje 

Termen: permanent Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

Tabel 2.4. Obiective şi ţinte privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice 

Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1. Creșterea ratei de colectare 
separată a DEEE 

Rată de colectare separată de 
45% 
Termen: 2020 
 
 
Rată de colectare separată de 
65% 

Termen: începând cu 2021 

Conformare cu PNGD și cu 
prevederile legislative din 
OUG nr.5/2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, (OUG nr. 
74/2018) 
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Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

2. Creșterea gradului de 
valorificare a DEEE 

Pentru categoriile prevăzute în 
anexa nr. 2 la OUG 5/2015: 

a) pentru DEEE incluse în 
categoria 1 sau 4: 

- 85% se valorifică;  
- 80% se pregătesc pentru 

reutilizare și se reciclează; 

b) pentru DEEE incluse în 
categoria 2: 

- 80% se valorifică;  
- 70% se pregătesc pentru 

reutilizare și se reciclează; 

c) pentru DEEE incluse în 
categoria 5 sau 6: 

- 75% se valorifică; și 
- 55% se pregătesc pentru 

reutilizare și se reciclează; 
d) pentru DEEE incluse în 
categoria 3: 80% se reciclează. 
Termen: începând cu 15 august 
2018 

Conformare cu prevederile 
legislative din OUG 
nr.5/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, 
(OUG nr. 74/2018) 

Obiective instituționale și organizaționale 

3. Funcționare eficientă a 
schemei de responsabilitate 
extinsă a producătorului 

Termen: începând cu 2019 PNGD 

Obiective privind raportarea 

4. Imbunătățirea sistemului de 
raportare a datelor privind 
EEE și DEEE 

Termen: permanent Deficiență identificată în 
analiza situației actuale 

Tabel 2.5. Obiective şi ţinte privind deșeurile din construcții și desființări 

Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1. Creșterea gradului de reutilizare și 
reciclare a deșeurilor din construcții 
și desființări (în sarcina persoanelor 
juridice pe numele cărora sunt 
emise autorizațiile de 
construcție/desființare) 

Minimum 55% din 
cantitatea de deșeuri 
provenite din activitățile 
de construcții în anul 
2019 
 
Minimum 70% din 
cantitatea de deşeuri 
provenite din activităţile 
de construcţii în anul 
2020 

Conformare cu prevederile 
legislative din Legea nr. 
211/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, OUG 
nr. 68/2016 și PNGD 

2. Asigurarea capacităților de eliminare 
pentru DCD care nu pot fi 
valorificate 

Termen: permanent  Obiectiv prevăzut în PNGD 

Obiective privind raportarea 

3. Imbunătățirea sistemului de Termen: permanent Obiectiv prevăzut în PNGD 
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raportare a datelor privind DCD 

Tabel 2.6. Obiective şi ţinte privind nămolurile rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

Nr. 
crt. Obiectiv Țintă/Termen Justificare 

Obiective tehnice 

1. Gestionarea durabilă a nămolurilor 
rezultate de la stațiile de epurare 
orășenești 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut în PNGD 

Obiective privind raportarea 

2. Îmbunătățirea sistemului de raportare 
a datelor privind nămolurile 

Termen: permanent Obiectiv prevăzut în PNGD 

2.3. Măsuri şi acţiuni propuse pentru atingerea obiectivelor PJGD Gorj 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, PJGD Gorj prevede realizarea unui set de măsuri, 
pentru fiecare din categoriile de deşeuri care fac obiectul planului (deșeurile municipale, 
deșeurile de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile din 
construcții și desființări), inclusiv termenele de realizare, responsabilii pentru 
îndeplinirea acestora și sursa de finanțare. 

În continuare sunt prezentate, distinct pentru fiecare categorie de deşeuri, măsurile 
prevăzute în PJGD pentru în îndeplinirea obiectivelor. 

Tabel 2.7. Planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor municipale 

Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/ 
Alți responsabili 

Sursă de  
finanțare 

1 
Toată populația județului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la 
serviciu de salubrizare 

1.1 

Încheierea de contracte cu operatori de 
salubrizare licențiați, astfel încât să se 
asigure un grad de acoperire cu servicii de 
salubrizare de 100% 

Permanent APL/ADI 
Tarifele de 

salubrizare1 

2 
Creșterea etapizată a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea 
ierarhiei de gestionare a deșeurilor 

2.1 
Crearea de cel puțin 1 centru în vederea 
pregătirii pentru reutilizare a deșeurilor 
municipale 

Permanent 
ADI/APL 
Investitori 

privați 

AFM 
Fonduri private 

POIM 

                                            
 
1 plătite de către utilizatorii casnici și non-casnici ai serviciului de salubrizare 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/ 
Alți responsabili 

Sursă de  
finanțare 

2.2 

Creșterea gradului de colectare separată 
a deșeurilor reciclabile astfel încât să se 
asigure o rată minimă de capturare de 
75% în fiecare UAT 

2025 ADI/APL 
Tarifele de 
salubrizare 
AFM POIM 

2.3 

Implementarea la nivelul întregului județ a 
sistemului de colectare a deșeurilor 
reciclabile din poartă în poartă, în special 
pentru deșeurile de hârtie/carton și plastic/ 
metal în zona urbană, cu asigurarea unei 
rate minime de capturare a deșeurilor 
reciclabile de 75% per UAT 

2025 
APL/ADI 

Operatori de 
salubrizare 

Tarifele de 
salubrizare 

AFM 
POIM 

2.4 

Creșterea eficienței de colectare separată 
a biodeșeurilor menajere și similare astfel 
încât să se asigure rate minime de 
capturare de 50% 

Începând 
cu 2025 

Operatori de 
salubrizare 
APL/ADI 

Taxele/tarifele 
de salubrizare 

POIM 

2.5 

Extinderea la nivelul întregului județ a 
sistemului de colectare separată a 
deșeurilor verzi din parcuri și grădini 
publice astfel încât să se asigure o rată de 
capturare de minim 50%, care să ajungă 
la 100% 

Începând 
cu 2020; 

2023 

APL/ADI 
Operatori de 
salubrizare și 
agenții economici 
care gestionează 
parcurile și 
grădinile publice 

Bugete locale 

2.6 

Transformarea instalațiilor de sortare a 
deșeurilor municipale în amestec în 
instalații de sortare a deșeurilor reciclabile 
colectate separat 

Incepând 
cu anul 
2021 

APL 
ADI 

Operatori 
instalațiilor de 
sortare 

Taxele/tarifele 
de salubrizare 

AFM 
Investiții 
private 

2.7 
Construirea și darea în operare a unei 
instalații noi sortare în zona 1 de 
gestionare a deșeurilor - Târgu Jiu 

2024 
APL 
ADI 

POIM 
AFM 

2.8 
Construirea și darea în operare a unei 
instalații de digestie anaerobă, cu o 
capacitate totală estimată de 10.000 t/an 

2024 
APL 
ADI 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/ 
Alți responsabili 

Sursă de  
finanțare 

2.9  

Construirea și darea în operare a unei 
instalații de compostare a deșeurilor verzi, 
cu o capacitate totală estimată de 3.600 
t/an 

2024 

ADI/APL 
Operatori de 
salubrizare și 
agenții economici 
care gestionează 
parcurile și 
grădinile publice 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 

2.10 

Construirea și darea în operare a unei 
instalații care să asigure devierea de la 
depozitare a deșeurilor biodegradabile 
(biodeșeuri) și atingerea țintelor pentru 
anul 2020 și 2025 

 

2024 
APL 
ADI 

POIM 
AFM 

Alte surse de 
finanțare 

2.11 Implementarea compostării individuale 2025 
APL 
ADI 

POIM, AFM 
Alte surse de 

finanțare; 
Bugete locale 

3 Colectarea separată a biodeșeurilor 

3.1 

Realizarea unui proiect pilot privind 
colectarea separată a biodeșeurilor care 
să asigure colectarea a circa 20% din 
cantitatea de biodeșeuri menajere și 
similare generate 

Începând 
cu anul 
2023 

APL 
ADI 

Operatori de 
salubrizare 

Taxe/Tarife de 
salubrizare 

POIM 

4 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

 Acest obiectiv este îndeplinit prin implementarea măsurilor aferente obiectivului 2 

5 
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 
(la măsurile de mai jos se adaugă și măsurile aferente obiectivului 2) 

5.1 

Construirea și darea în operare a unei 
instalații de tratare mecano-biologică cu 
biouscare, cu o capacitate estimată de 
18.500 t/an 

2024 
APL 
ADI 

POIM, AFM 
Alte surse de 

finanțare 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/ 
Alți responsabili 

Sursă de  
finanțare 

5.2 

Modificarea contractelor cu operatorii 
economici care asigură colectarea și 
gestionarea deșeurilor stradale, astfel 
încât deșeurile din coșurile de gunoi 
stradale să fie predate spre tratare la 
instalații autorizate 

Începând 
cu anul 
2020 

APL/ADI 
Operatori 
economici care 
asigură 
gestionarea 
deșeurilor stradale 
și operatorii 
instalațiilor de 

- 

6 
Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 
(acest obiectiv este îndeplinit, în principal, prin implementarea măsurilor 2.9, 5.1 și 5.2) 

6.1 
Asigurarea coincinerării reziduurilor cu 
putere calorică corespunzătoare 

Începând 
cu anul 
2020 

APL/ADI 
Fabrici de ciment 
Centrale termice 

Investiții ale 
operatorilor 
fabricilor de 
ciment și 
centralelor 
termice pentru 
asigurarea 
conformării cu 
prevederile 
Legii nr. 
278/2013 

7 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme 

7.1 

Asigurarea capacităţii de depozitare a 
întregii cantităţi de deșeuri care nu pot fi 
valorificate și închiderea celulelor pe 
măsura epuizării capacității și asigurarea 
monitorizării 

Permanent 
APL 

Operatorii 
depozitelor 

Fondul de 
închidere a 
depozitelor, 
constituit 
conform 
prevederilor 
legale 

7.2 

Construirea și punerea în funcțiune a unui 
depozit conform de deșeuri pentru 
asigurarea unei capacități de eliminare de 
cca 9.764 t/an, doar pentru reziduuri din 
stațiile de sortare, stația de compostare, 
DA, TMB și deșeuri din măturat stradal. 

Incepând 
din anul 

2031 

APL 
ADI 

Operatorii 
depozitelor 

POIM (pentru 
construirea de 
depozite noi) 

8 Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate 

Acest obiectiv este îndeplinit, în principal, prin implementarea măsurilor anterioare 

9 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/ 
Alți responsabili 

Sursă de  
finanțare 

9.1 

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare și 
transport a obligațiilor privind colectarea 
separată, stocarea temporară și 
asigurarea eliminării deșeurilor 
periculoase menajere 

Începând 
cu anul 
2020 

ADI, APL 
Operatorii de 
colectare și 
transport 

- 

9.2 

Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale de 
deșeuri (deșeuri periculoase menajere, 
deșeuri voluminoase, deșeuri din 
construcții și desființări de la populație, 
deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în 
fiecare oraș 

Începând 
cu anul 
2020 

ADI/APL 
POIM, AFM 

Alte surse de 
finanțare 

10 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase 

10.1 

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare și 
transport a obligațiilor privind colectarea 
separată, stocarea temporară și 
asigurarea pregătirii pentru reutilizare și a 
valorificării deșeurilor voluminoase 

Permanent 

ADI 
APL 

Operatorii de 
colectare și 
transport 

- 

11 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor 

11.1 

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 (anual, cel 
puțin o campanie) 

Începând 
cu 2020 

ADI, APL, MADR 
Direcția agricolă 

județeană 

POIM, AFM 
Bugete locale/ 
Alte surse de 
finanțare 

12 Colectarea separată a deșeurilor textile de la populație 

12.1 

Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale de 
deșeuri (deșeurile textile, deșeuri 
periculoase menajere, deșeuri 
voluminoase, deșeuri din construcții și 
desființări de la populație, deșeuri verzi 
etc.),cel puțin câte unul în fiecare oraș 

Începând 
cu 2020 

ADI, APL 
POIM, AFM 

Alte surse de 
finanțare 

12.1 
Derularea de campanii anuale pentru 
informarea populației privind colectarea 
deșeurilor textile 

Începând 
cu 2020 

UAT 
CJ 

Operatorii de 
salubrizare  

Bugete locale 
Operatorii de 
salubrizare 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv/Măsură Termen 
Responsabil 

principal/ 
Alți responsabili 

Sursă de  
finanțare 

13. 
Colectarea separată (de la populație și agenți economici) și valorificarea uleiului uzat 
alimentar 

13.1 
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 

13.2 
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 

14 
Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților locale 
și ADI din domeniul deșeurilor 

14.1 
Participarea la cursuri/ seminarii de 
instruire privind gestionarea deșeurilor 

Începând 
cu 2020 

UAT, ADI, CJ 
APM 

Comisariatul 
județean al GNM 

POIM, Bugete 
locale/ Alte 
surse de 
finanțare 

15 
Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a 
deșeurilor municipale atât din punctul de vedere al respectării prevederilor legale, cât și 
din punctul de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu 

15.1 

Introducerea în planul anual de control și 
intensificarea controlului privind modul de 
desfășurare a activităților de gestionare a 
deșeurilor municipale 

Începând 
cu 2020 

Comisariatul 
județean al GNM 

- 

16 
Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru părţile implicate 
în domeniul gestionării deșeurilor 

16.1 
Postarea informațiilor privind sistemul 
implementat de gestionare a deşeurilor pe 
pagina web a APL   

Începând 
cu 2020 

APL Bugete locale 

17 
Determinarea prin analize a principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de 
generare și compoziție pentru fiecare tip de deșeuri municipale) 

17.1 

Derularea de campanii anuale de 
determinare și măsurare a indicilor de 
generare și a compoziției pentru fiecare tip 
de deșeuri municipale, utilizând 
standardele în vigoare 

Începând 
cu 2020 

UAT 
Operatorii de 
salubrizare 

CJ 

Bugete locale 
Operatorii de 
salubrizare 
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Tabel 2.8. Planul de acțiune pentru gestionarea deșeurilor 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 și cu îndeplinirea măsurilor prezentate mai jos 

2. Funcționarea eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului 

2.1 

Încheierea de contracte, parteneriate 
sau alte forme de colaborare între 
organizațiile responsabile și UAT/ADI 
în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare 

Începând cu 
2020 ADI 

Organizațiile 
responsabile 

ambalaje 

2.2 

Campanii anuale de informare și 
conștientizare a publicului derulate 
conform preverilor Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje și a OM nr. 1362/2018 
privind aprobarea procedurii de 
autorizare, avizare anuală şi de 
retragere a dreptului de operare a 
organizaţiilor care implementează 
obligaţiile privind răspunderea extinsă 
a producătorului 

Începând cu 
2020 

ADI 
APL 

Organizațiile 
responsabile 

ambalaje 
Operatori 

Organizațiile 
responsabile 

ambalaje 
OIREP 

AFM 

Tabel 2.9. Planul de acțiune pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice și 
electronice 

Nr. 
crt. Obiectiv/Masură Termen 

Responsabil 
principal/ 

Alți responsabili 

Sursă de 
finanțare 

1. Creșterea ratei de colectare separată a DEEE 

1.1. 

Amenajarea a cel puțin 2 puncte de 
colectare în mediul urban (care, pe 
lângă DEEE, să colecteze și alte 
categorii de deșeuri: periculoase 
menajere, voluminoase, verzi, 
anvelope uzate etc.) 

2020 

APL 
Producătorii de EEE 
Organizații 
responsabile DEEE 
Operatori de 
salubrizare 

APL 
Producătorii EEE 
Organizații 
responsabile 
DEEE 
Alte surse de 
finanțare 

1.2 
Derularea de campanii de colectare 
în mediul urban și rural cu o frecvență 
minimă trimestrială 

Începând 
cu 2020 

APL 

Producătorii de EEE 
Organizații 
responsabile DEEE 

Operatori de 
salubrizare 

Producătorii EEE 
Organizații 
responsabile 
DEEE 

1.3 Derularea campaniilor de informare și Începând Producătorii de EEE Producătorii EEE 
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conştientizare a populaţiei privind 
importanța colectării  separate a 
DEEE cu o frecvență minimă anuală 

cu 2020 Organizații 
responsabile DEEE, 
APL, Operatori de 
salubrizare 

Organizații 
responsabile 
DEEE 

1.4 

Includerea activității de colectare a 
DEEE la delegarea activității de 
colectare și transport a deșeurilor 
municipale 

Începând 
cu 2020 UAT, ADI Bugete locale 

2. Creșterea gradului de valorificare a DEEE 

2.1 
Asigurarea valorificarii întregii cantități 
de DEEE colectate conform legislației Permanent 

Producătorii de EEE 
Operatorii economici 

autorizați pentru 

efectuarea 
operațiunilor de 

tratare a DEEE 

Investiții private 

Administrația 

Fondului pentru 
Mediu 

3. Funcționare eficientă a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului 

3.1 

Încheierea de acorduri oficiale de 
colaborare între OIREP și UAT/ADI în 
ceea ce privește colectarea separată 
a DEEE de la gospodăriile private 

Începând 
cu 2020 

OTR-uri 

APL 

ADI 

- 

Tabel 2.10. Planul de acțiune pentru gestionarea deşeurilor din construcții și desființări 

Nr. 
crt. 

Obiectiv/Masură Termen 
Responsabil 

principal/ 

Alți responsabili 

Sursă de 
finanțare 

1. Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor din construcții și desființări  

1.1. 
Intensificarea controlului din partea 
autorităților privind abandonarea 
DCD, minim o dată pe lună 

Începând 
cu 2020 

APL 
Comisariatul 

județean al GNM 
- 

1.2 

Interzicerea la depozitele de deșeuri 
municipale a DCD valorificabile 
(prevedere care va fi inclusă în noua 
legislație specifică privind gestionarea 
DCD) 

Începând 
cu 2020 

APL 
APM 

Operatori 

depozite 
municipale 

- 

2. Asigurarea capacităților de eliminare pentru DCD care nu pot fi valorificate 

2.1 
Realizarea unui depozit pentru 
deșeuri inerte 2021 Operatori privați 

Investiții private 
Administrația 
Fondului pentru 
Mediu 

Alte surse de 
finanțare 

3. Îmbunătățirea sistemului de raportare a datelor privind gestionarea DCD 

3.1 
Stabilirea și aprobarea la nivel 
județean a unei proceduri de 
raportare, verificare și validare a 

2021 CJ Buget local 
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Nr. 
crt. Obiectiv/Masură Termen 

Responsabil 
principal/ 

Alți responsabili 

Sursă de 
finanțare 

datelor privind gestionarea DCD 
corelat cu responsabilitățile stabilite 
prin legislația specifică 

Tabel 2.11. Planul de acțiune pentru gestionarea nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate 
orășenești 

Nr. 
crt. 

Obiectiv/Masură Termen 
Responsabil 

principal/ 

Alți responsabili 

Sursă de 
finanțare 

1. Gestionarea durabilă a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești 

1.1. 
Asigurarea de capacități pentru 
valorificare materială şi energetică a 
nămolului 

2023 
Producători nămol 

ADI 

POIM 
Alte surse de 

finanțare 

1.2 
Asigurarea de capacități pentru 
eliminarea nămolurilor care nu pot fi 
valorificate 

2025 
Producători nămol 

ADI 

POIM 

Alte surse de 

finanțare 

2.4. Relația cu alte planuri şi programe relevante 

Scopul realizări PJGD este de a dezvolta un cadru general propice gestionării 
deșeurilor la nivelul județului Gorj cu efecte negative minime asupra mediului. 

Politica județeană în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie politicii 
naționale în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească reducerea 
consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor, care, la rândul ei, se 
subscrie politicii europene. 

Astfel, prevederile PJGD Gorj au fost analizate și corelate, în principal, cu următoarele 
documente:   

Documente de planificare la nivel național:   

� 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; 

� Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin Hotărârea de Guvern 
nr. 942 din 20.12.2017 și publicat în Monitorul Oficial 11 din 05.01.2018: 

Documente de planificare la nivel județean 

� Master Planul privind gestionarea deșeurilor în județul Gorj, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 86 din 30.11.2010; 

� Plan de menținere a calităţii aerului în județul Gorj 2019 - 2023. 
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Documente de planificare la nivel sectorial:   

Schimbări climatice   

� Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020;   

� Planul Național de Acțiune privind Schimbările Climatice 2016 – 2020.   

Biodiversitate:   

� Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității.   

Managementul apelor:   

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

� Planul Național de Amenajare a Bazinelor Hidrografice din România.   

Turism / Cultura:   

� Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România.   

� Strategia Sectorială în domeniul culturii şi Patrimoniului Național. 

Analizând toate documentele menționate mai sus și PJGD rezultă: 

• Prevederile PJGD sunt în concordanță cu politicile de mediu definite la nivel 
național/regional şi reflectate în strategiile şi planurile elaborate pentru perioada 
viitoare,   

• La elaborarea PJGD s-a ținut cont de direcțiile şi obiectivele trasate de 
documentele de planificare existente în sectorul gestionării deșeurilor: Strategia 
Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 870 din 06.11.2013 și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 942 din 20.12.201,7 având la baza 
principiile formulate de acestea; 

• Prevederile PJGD sunt în concordanță cu strategiile şi planurile care vizează 
protecția mediului. Este însă necesară stabilirea unor măsuri specifice pentru 
factorii de mediu relevanți (apă, aer, schimbări climatice, biodiversitate, 
sol/subsol, sănătate umane, patrimoniul cultural şi resurse naturale) pentru a se 
asigura evitarea şi diminuarea potențialului impact generat de instalațiile de 
tratare deșeuri propuse a se realiza. 

Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul 2.12. 
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Tabel 2.12. Relația PJGD Gorj cu alte planuri și programe 

Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

Planul național de gestionare a 
deșeurilor, PNGD 

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. 

Stație de compostare, TMB cu 
biouscare, instalație de digestie 
anaerobă, extindere/construcție 
depozit au fost prevăzute ca și 
investiții la nivelul județului Gorj 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; 

- 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 

Toate obiectivele vizează 
gestionarea deşeurilor 

PJGD a fost definit pe baza 
prevederilor stabilite în SNGD, 
conform prevederilor legale. Astfel: 
- prevederile PJGD respectă 

principiile ierahiei deşeurilor 
stabilind măsuri privind 
prevenirea, reciclarea, 
valorificare şi pe ultimul loc 
eliminarea deşeurilor; 

- PJGD include Programul 
Județean privind Prevenirea 
Generării Deşeurilor; 

- PJGD prevede 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 
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Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

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. 

generării deşeurilor, colectarea 
separată şi tratarea deşeurilor 
biodegradabile, stabilizarea 
biologică a deşeurilor 
reziduale); 

- PJGD stabilește măsuri prin 
care este încurajată producerea 
de energie din deşeuri care nu 
pot fi reciclate, respectiv 
realizarea unei instalaţii de 
digestie anaerobă cu 
recuperare de energie. 

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 în 
concordanţă cu obiectivele stabilite 
prin SDD-UE, planul conţinând 
măsuri privind: 
- prevenirea generării deșeurilor 

în toate etapele ciclului de viață 
al unui produs; 

- reducerea caracterului 
periculos al deșeurilor 
generate; 

- creșterea cantităţilor de deşeuri 
valorificate material, valorificate 
organic și valorificate energetic. 

Al 7 lea program de acţiune 
pentru mediu 2020, (PAM 7) 

Protecția mediului 
Prin acest program de acțiune 
pentru mediu (PAM), UE a consimțit 
să depună eforturi mai mari pentru 

Se acordă o atenție 
deosebită transformării 
deșeurilor într-o resursă, prin 

Prevederile PJGD sunt în 
concordanţă cu obiectivele stabilite 
prin PAM 7, planul conţinând 
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Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

a proteja 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. 

accentuarea măsurilor de 
prevenire, refolosire și 
reciclare, precum și de 
eliminare treptată a practicilor 
risipitoare și dăunătoare cum 
este depozitarea deșeurilor. 

măsuri privind prevenirea generării 
deșeurilor, reutilizarea, reciclarea 
si valorificarea acestora. 
Reducerea emisiilor de carbon 
este posibilă și printr-o gestionare 
mai eficientă a deșeurilor, in 
special a activităților generatoare 
de gaze cu efect de sera. In acest 
sens, PJGD prevede reducerea 
cantităților de deșeuri depozitate, 
precum și stabilizarea din punct de 
vedere organic a deşeurilor 
biodegradabile (prin compostare, 
fermentare, tratare mecano-
biologica și digestie anaerobă). 

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 
în foia de parcurs pentru 
maximizarea creșterii 
economice, concomitent cu 
reducerea presiunii asupra 
rezervelor de resurse este 
reciclarea. 
Se arata că este necesară 
creşterea nivelului de 
reciclare a materialelor și de 
reutilizare a elementelor din 
componența produselor. 

Prevederile PJGD sunt in 
concordanţă cu obiectivele stabilite 
prin Foii de parcus, planul 
conţinând măsuri privind 
prevenirea generării deșeurilor, 
reutilizarea, reciclarea si 
valorificarea acestora. 
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Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

Strategia națională privind 
schimbările climatice și 
creșterea 
Economică bazată pe emisii 
reduse de carbon 2013-2020, 
(SNSC) 
 
Planul Național de Acțiune 
privind schimbările climatice, 
2016-2020, (PNASC) 

Schimbări 
climatice 

Reducerea cu 20% a emisiilor de 
GES comparativ cu nivelul de 
referinţă înregistrat în 1990 

Obiectivele specifice pentru 
sectorul deșeuri: 
- promovarea prevenirii 

generării deșeurilor; 
- creșterea gradului de 

reutilizare sau reciclare a 
materialelor incluse în 
fluxul de deșeuri, 
aplicarea conceptului de 
eficiența resurselor în 
gestionarea durabilă a 
deșeurilor; 

- colectarea separată a 
deșeurilor biodegradabile 
şi compostarea lor, 

- producerea energiei din 
deșeuri. 

Prevederile PJGD sunt în 
concordanţă cu obiectivele stabilite 
prin SNSC, planul conţinând 
măsuri privind prevenirea generării 
deșeurilor, reutilizarea, reciclarea 
și valorificarea acestora. 
Pentru deșeurile biodegradabile 
PJGD stabilește masuri privind 
colectarea separată a acestora şi 
tratarea acestora in instalații de 
compostare și digestie anaerobă 
cu recuperare de energie. 
De asemenea, PJGD prevede 
tratarea deșeurilor biodegradabile 
și reziduale, colectate în amestec, 
în instalație TMB cu biouscare, 
(valorificare energetică). 

Strategia Națională și Planul de 
Acțiune pentru Conservarea 
Biodiversității 2013-2020, 
(SNPACB) 

Biodiversitate 

Prin SNPACB, România își 
propune, pe termen mediu pana în 
anul 2020, următoarele direcții de 
acțiune (DA): 
DA 1: Stoparea declinului 
diversității biologice reprezentată de 
resursele genetice, specii, 
ecosisteme şi peisaj şi refacerea 
sistemelor degradate; 
DA 2: Integrarea politicilor privind 
conservarea biodiversității în toate 

- 

PJGD va contribui la stoparea 
declinului şi conservarea diversității 
biologice prin măsurile propuse 
pentru îmbunătățirea sistemului 
actual de gestionare a deşeurilor 
respectiv: închiderea tuturor 
depozitelor neconforme, 
prevenirea generării deşeurilor și 
implementarea unui sistem 
corespunzător de salubrizare. 
În activităţile de gestionare a 
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Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

politicile sectoriale; 
DA 3: Promovarea cunoștințelor, 
practicilor şi metodelor inovatoare 
tradiționale şi a tehnologiilor curate 
ca măsuri de sprijin pentru 
conservarea biodiversității ca suport 
al dezvoltării durabile; 
DA 4: Îmbunătățirea comunicării și 
educării în domeniul biodiversității. 

deşeurilor ponteţialul impact 
negativ asupra biodiversităţii îl 
reprezintă operarea instalaţiilor de 
deşeuri și cantitățile reduse de 
deșeuri valorificate. În aceste sens 
PJGD stabileşte criterii minime 
care trebuie îndeplinite la 
selectarea amplasamentelor 
inclusiv ținte de valorificare a 
deșeurilor. 

Planul Național de Protecție a 
Apelor subterane împotriva 
poluării și deteriorării 

Apa 

Scopul planului este de a stabili 
măsurile specifice necesare pentru 
prevenirea și controlul poluării 
apelor subterane, în vederea 
atingerii obiectivelor de mediu ce 
cuprind, în principal, criterii pentru 
evaluarea stării chimice bune a 
apelor subterane și criterii pentru 
identificarea și inversarea 
tendințelor crescătoare 
semnificative și durabile, precum şi 
pentru definirea nivelurilor de 
pornire pentru inversarea 
tendințelor. 

- 

PJGD va contribui, în principal, la 
controlul poluării apelor subterane 
prin măsurile care prevăd 
colectarea, tratarea și eliminarea 
corespunzătoare a deşeurilor. 

Strategia Națională de 
Dezvoltare a Ecoturismului în 
România 2017-2026, (SNDE) 

Turism 

Obiectivul general al SNDE este 
acela de a crea condiții de 
dezvoltare a ecoturismului la nivelul 
ariilor protejate și în zonele din 

- 

Scopul realizări PJGD este de a 
dezvolta un cadru general propice 
gestionării deșeurilor la nivel 
județean cu efecte negative 
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Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

vecinătatea acestora prin formarea 
reţelei de destinaţii ecoturistice 
recunoscute şi prin realizarea de 
produse ecoturistice competitive. 
Scopul acesteia este de a promova 
ecoturismul, ca formă principală 
formă de turism în cadrul acestor 
destinaţii şi creşterea rolului pe care 
ecoturismul îl joacă în dezvoltarea 
economică a acestor areale şi în 
prosperitatea populaţiei locale. 

minime asupra mediului. 
Prin urmare implementarea PJGD 
contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite prin SNDE prin 
asigurarea unei gestiuni durabile a 
deşeurilor, ceea ce presupune 
inclusiv eliminarea fenomenului de 
abandonare a deşeurilor în spaţiile 
publice. 

Strategia pentru cultură și 
Patrimoniul Național 2014-2020 

Patrimoniu 
cultural 

Obiectivul general al strategiei este 
acela de protejare a patrimoniului 
cultural către generațiile viitoare. 

- 

Scopul realizări PJGD este de a 
dezvolta un cadru general propice 
gestionării deșeurilor la nivel 
național cu efecte negative minime 
asupra mediului. 
Prin urmare, implementarea PJGD 
contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite prin Strategia 
Sectorială în domeniul culturii și 
Patrimoniului Național prin 
asigurarea unei gestiuni durabile a 
deşeurilor ceea ce presupune 
inclusiv eliminarea fenomenului de 
abandonare a deşeurilor în spaţiile 
publice. 
Mai mult PJGD stabileşte criterii 
minime care trebuie îndeplinite la 
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Plan/Program Sector Obiective generale 
Obiective privind 

gestionarea deșeurilor 

Relația PJGD cu planul/Modul în 
care PJGD ține cont de 

prevederile planului 

selectarea amplasamentelor 
inclusiv aspecte privind 
conservarea patrimoniului cultural. 
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3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE 
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PJGD 

În vederea stabilirii efectelor potențiale asupra mediului ca urmare a implementării 
PJGD este necesară o prezentare a principalelor caracteristici fizico-geografice ale 
județului, o analiză preliminară a stării actuale a mediului, identificarea aspectelor de 
mediu relevante și receptorii sensibili, care pe de o parte ar putea să nu mai facă față 
unor situații de stres adiționale și cumulative, iar pe de altă parte sunt afectați de 
sistemul actual de gestionare a deșeurilor fiind necesare măsuri de îmbunătățire.  

Având în vedere cele menționate mai sus, în acest capitol este prezentată:  

� Situația actuală a stării mediului; 

� Situația actuală a gestionării deșeurilor; 

� Evoluția mediului în situația neimplementării PJGD. 

3.1. Situația actuală a stării mediului 

Descrierea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza informaţiilor caracteristice, 
referitoare la teritoriul județului Gorj. 

Aspectele de mediu considerate a fi relevante pentru evaluarea situației actuale a stării 
mediului sunt: apa, aerul, schimbările climatice, solul, biodiversitatea, starea mediului în 
aşezările urbane, conservarea resurselor naturale, patrimoniul cultural și peisajul. 

3.1.1. Aspecte generale ale județului Gorj 

Așezăre și suprafață 

Județul Gorj este situat în partea de sud - vest a României, în nord - vestul Regiunii 
Sud-Vest Oltenia, pe cursul mijlociu al râului Jiu. Locaţia judeţului este definită de 
paralelele 45''20' latitudine nordică, 44''35' latitudine sudică şi meridianele de 23''35' - 
22''33' longitudine estică. 

Suprafața județului este de 5.601,74 km2, reprezentând 2,34% din suprafața țării și 
19,17% din Regiunea Sud-Vest Oltenia . 

Se învecinează cu judeţul Hunedoara la nord, județele Mehedinţi şi Caraş-Severin la 
vest și nord - vest, județul Dolj la sud și județul Vâlcea la est. Punctele extreme ale 
judeţului sunt Vf. Coasta lui Rusu la nord, Gura Motrului la sud, Dl. Moiaga la est şi Vf. 
Dobrii la vest. 

Din punct de vedere administrativ, județul Gorj este imparțit în 2 municipii: Târgu-Jiu şi 
Motru, 7 orașe: Ţicleni, Rovinari, Turceni, Novaci, Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, 
Tismana și 61 de comune cu 411 de sate, dintre care 35 de sate aparțin de orașe sau 

municipii (figura 3.1.). Acestora li se mai adaugă 24 de localităţi componente ale 
municipiilor și oraşelor. Oraşul de reşedinţă a judeţului Gorj este Municipiul Târgu-Jiu, 
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fiind cel mai mare oraş din judeţ, cu o populatie de sub 100.000 locuitori (95.670 
locuitori înregistrată la nivelul anului 2018)2. 

Relief3 

Județul Gorj dispune de un relief variat, reprezentat prin 3 mari unităţi fizico-geografice 
care coboară în trepte de la nord la sud:  

 Munţii Carpaţi reprezentaţi prin versanţii sudici ai Munţilor Godeanu, Vâlcan şi 
Parâng, ce aparţin Carpaţilor Meridionali; 

 Subcarpaţii Getici, partea dintre Motru şi Olteţ cunoscuţi şi sub numele de 
Subcarpaţii Gorjului, iar cei dintre Gilort şi Olteţ aparţin grupei Subcarpaţii 
Olteţului, care se întind între Bistriţa Vâlceană şi Gilort, fiind străbătuţi de Olteţ; 

 Dealurile colinare din jumătatea sudică a judeţului, aparţinătoare Podişului 
Getic.  

Desfășurat în trepte descrescătoare de la nord la sud, relieful județului pornește de la 
înălțimi care depășesc 2.500 m în zona montană (Vârful Parângul Mare – 2518 m) și 
coboară spre sud până la cea mai mică altitudine de 100 m, pe Valea Jiului, la sud de 
localitatea Ioneşti. 

Zona montană reprezintă 30% din suprafaţa judeţului și ocupă partea nordică a 
acestuia. Versanţii sudici ai acestor munţi se desfăşoară în trepte corespunzătoare 
celor trei platforme: Borăscu, Râul Şes, Gornoviţa. 

Munţii Parâng, situați în partea de nord-est a judeţului între Jiu şi Olteţ, dispun de o 
orientare a culmilor de la vest la est şi o altitudine maximă în Vârful Parângul Mare de 
2518 m. Sub culmile muntelui îşi au obârşia ape ca Sadu, Galbenul, Olteţul. Înălţimile 
de peste 2.000 m sunt presărate cu urme ale gheţarilor: văi, morene, creste stâncoase, 
grohotişuri, etc. Relieful glaciar din Munţii Parâng este considerat a fi cel mai dezvoltat 
din Carpaţii Meridionali. Plaiurile din aceşti munţi sunt mai puţin fragmentate de ape şi 
coboară până la altitudinea de 600-700 m de-a lungul linie situate la nord de localităţile 
Muşeteşti, Crasna, Cărpiniş, Novaci, Polovragi. Pe văile Galbenului şi Olteţului, înainte 
de ieşirea acestora din munţi, peisajul se diversifică, apar impunătoarele chei cu cele 
două peşteri, Peştera Muierilor şi Peştera Polovragi şi alte forme ale reliefului carstic. 
Pe aceste roci dure s-au putut păstra platformele de eroziune, între 1800-2200 m 
platforma Borăscu, 1400-1600 m platforma Râu - Șes și între 800-1000 m platforma 
Gornovița. 

Munţii Vâlcan, situaţi în nord-vestul judeţului, între râurile Jiu şi Motru, au înălţimi care 
variază între 1.945 m, Vârful Orlea şi 400-500 m pe linia localităţilor Porceni-Curpen-
                                            
 
2 Institutul Național de Statistică, date statistice Tempo-Online 

3 Plan de analiză și acoperire a riscurilor, PAAR Gorj, 2017 
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Dobriţa-Valea Mare-Boroşteni-Pocruia-Padeş. Acești munti au un aspect asimetric, 
terminându-se brusc spre Depresiunea Petroșani și în trepte spre Depresiunea 
Subcarpatică Gorjeana (Olteana). Sunt alcătuiți predominant din șișturi cristaline în care 
apar intruziuni de granite. Platforma Gornoviţa este fragmentată de afluenţii Jiului, 
Tismana, Bistriţa, Sohodol şi Şuşiţa. Masivul este în mare parte împădurit, exceptând 
bordura calcaroasă sudică cu formaţiuni endo şi exocarstice, unde Platforma Gornoviţa 
situată deasupra umerilor calcaroşi are mare extindere. 

În partea nord-vestică a judeţului se desfăşoară versantul sudic al Munţilor Godeanu 
(Vârful Godeanu 2230 m). Altitudinea mare, versanții abrupți și văile puternic adâncite, 
ca și lipsa unor bazinete depresionare, au impus restricții la apariția și dezvoltarea 
așezărilor umane în zona montană. Singura localitate din zona montană este Cerna-
Sat, situată în bazinul superior al Cernei.  

Legătura dintre Oltenia și Transilvania pe teritoriul județului Gorj se realizeaza prin 
intermediul a două trecători:  

 Trecătoarea Lainici desparte Munţii Vâlcan de Munţii Parâng și se extinde de la 
nord de oraşul Bumbeşti Jiu până la sud de Iscroni, urmând defileul îngust al 
Jiului. Are o lungime de 29 km şi este străbătută de DN 66 şi de o cale ferată 
simplă electrificată; 

 Trecătoarea Novaci-Sebeş face legătura între Oltenia şi Depresiunea Sebeşului 
și se extinde de la nord de Novaci până la sud de Petreşti (judeţul Alba), urmând 
pe cea mai mare parte traseul râului Sebeş. Desparte Munţii Căpăţânii Lotrului şi 
Udinului de Munţii Parâng şi Sebeş. Are o lungime de 117 km şi este străbătută 
de DN67 C. 

Subcarpaţii Gorjului sunt situați în partea centrală a județului ocupând aproximativ 34% 
din suprafața acestuia. Situaţi între Motru şi Olteţ, subcarpații sunt formaţi din două 
şiruri de dealuri paralele cu lanţul muntos din nord, dublate de două şiruri de depresiuni 
sau ulucuri depresionare. Primul uluc depresionar se află chiar la poalele muntelui, fiind 
pus în evidenţă de abruptul şi roca dură a acestuia şi este format din Depresiunea 
Polovragi pe Olteţ Depresiunea Cernădiei, Depresiunea Novaci pe Gilort, Depresiunea 
Bumbeşti pe Jiu, Depresiunea Stăneşti pe Şuşiţa Verde, Depresiunea Runcu pe Jaleş, 
Depresiunea Brădiceni pe Bistriţa, Depresiunea Celei pe Tismana şi Depresiunea 
Padeş pe Motru. Aceste depresiuni cu fundul plat şi cu un climat de adăpost sunt 
folosite pentru culturile agricole şi sunt intens populate. Al doilea Uluc depresionar 
Târgu Jiu-Câmpu lui Neag are ca limită vestică Depresiunea Ciuperceni, iar spre est 
pătrunde pe Valea Câlnicului până dincolo de Albeni. 

In zona Subcarpaților sunt incluse și grupurile piemontane, ce racordează nivelul 
Platformei Gornovița cu zona deluroasă, interfluviile fiind formate în special din 
pietrișuri. Dispuse pe două șiruri, primul șir de dealuri sunt numite generic dealuri 
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subcarpatice piemontane sau Dealurile Gorjului. Aceste dealuri se află la contactul cu 
ulucul depresionar submontan, respectiv al doilea șir de depresiuni – depresiunea 
intracolinară, alcătuind o adevarată mediană cutată. Al doilea șir de dealuri se află între 
depresiunea intracolinară și Piemontul Getic. Limita cu Piemontul Getic fiind foarte slab 
evidentiață. 

Reprezentativ pentru dealurile subcarpatice externe, mai ales pentru judetul Gorj, este 
Dealul Bran, cu o înălțime maximă de 333 m.  

Dealurile colinare, situate în sudul judeţului, aparţin Podişului Getic fiind formate din 
depozite sedimentare monoclinale cu structuri orizontale de vârstă mio-pliocenă.  

Din cadrul Piemontului Getic, pe teritoriul județului Gorj se regăsesc următoarele 
subunități: Piemontul Motrului (parțial, la est de Motru – Dealurile Jiltului), Gruiurile 
Jiului, culoarul Jiului și Piemontul Oltețului. 

Principalele ape curgătoare de pe teritoriul judeţului Gorj (Motru, Jiu, Gilort) împart 
aceste dealuri în următoarele grupe: 

 Dealurile Motrului între Motru şi Jiu, se prezintă sub forma unor dealuri prelungi 
fragmentare cu direcție nord-vest – sud-est, în conformitate cu inclinarea 
generală a piemontului; 

 Dealurile Gruiurile Jiului dintre Jiu şi Gilort, cunoscute local sub numele de Dealul 
Lung sau Dealul Muierii, se prezintă sub formă triunghiulară, cu culmi prelungi; 

 Dealurile Olteţului între Gilort şi Olteţ cu subunitatea Dealurile Amaradiei. Este o 
unitate relativ omogenă, prezentând diferențieri de la nord la sud și de la vest la 
est. Sunt formate din pietrișuri și nisipuri de diferite categorii. Se observă o 
înlocuire treptată de la nord la sud, a formațiunilor predominant argiloase cu cele 
predominant nisipoase. 

Luncile Jiului şi Gilortului sunt bine dezvoltate cu lăţimi de 2-3 km, pe terasele acestora 
fiind înşirate numeroase localităţi rurale. 

Clima4,5 

Judeţul Gorj se caracterizează printr-un climat temperat - continental de tranziţie marcat 
de unele influenţe climatice oceanice, continentale și submediteraneene. Varietatea de 
nuanţe este determinată de complexitatea reliefului, precum şi de diversitatea 
proceselor atmosferice condiţionate de poziţia geografică a judeţului faţă de principalele 
componente ale circulaţiei generale ale atmosferei. În general, în regiunea județului se 

                                            
 
4 Plan de analiză și acoperire a riscurilor, 2017 
5 Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Gorj, 2012 
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face simţită nuanţa submediteraneană, caracterizată de ierni blânde şi regim 
pluviometric mai bogat (mai ales toamna). 

Climatul blând cu temperaturi moderate şi precipitaţii abundente se datorează şi 
circuitului maselor de aer sudice şi sud-vestice. Acestea cu originea in anticiclonul 
Azorelor, capătă după trecerea munților Banatului și Mehedinți un caracter foehnal, 
ajungând pe teritoriul județului Gorj sub forma aerului cald și uscat, îndeosebi 
primăvara, ceea ce determină de multe ori topirea rapidă a zăpezii de pe versanții cu 
expunere estică și sud-estică. Masele de aer în regim anticiclonal, provenite din 
anticiclonul siberian (nord-uralian) își pierd din excesivitate (răceala și uscăciune). 

Nuanțările climatice se manifestă și pe treptele altitudinale, în zona montană fiind 
prezent climatul montan răcoros, cu o pregnantă neuniformitate în repartiția elementelor 
climaterice din cauza neomogenității reliefului și a orientării culmilor muntoase. Zona 
depresionară și de dealuri din nordul județului fiind la adăpostul munților este 
caracterizată de un topoclimat sub-mediteranean. In perioada noiembrie – ianuarie, se 
produce fenomenul de inversiune termică, aerul rece și umed acumulându-se la 
suprafața depresiunii, favorizând, astfel ceața, poleiul și bruma. 

Temperatura medie anuală în întreaga zonă depresionară şi de dealuri a judeţului 
descreşte de la sud la nord, având valori în medie de +100C în depresiune şi +110C în 
zona dealurilor subcarpatice. 

In zona montană, la înălţimi de peste 2400 m, temperatura medie anuală este de -20C 
şi de +170C la 600 m altitudine. Această situaţie este valabilă mai ales pentru Munţii 
Parâng şi Munţii Godeanu. Pentru Munţii Vâlcan care au altitudini mai mici şi culmi mai 
domoale, valorile temperaturilor şi a celorlalţi factori meteorologici sunt mai atenuate. 

Valorile termice extreme au atins la Stația Meteo Târgu Jiu o valoare minimă absolută 
de -23,1ºC înregistrată în data de 09 februarie 2012, și o valoare maximă absolută de 
+38,50C înregistrată în data de 24 august 2012. 

Temperatura minimă absolută (istorică) înregistrată la Târgu Jiu a fost de –31ºC, în data 
de 24.01.1942, iar maxima absolută (istorică), a fost de +40.7ºC, înregistrată la data de 
24.06.2007, amplitudinea medie multianuală fiind 23.9. 

Temperatura medie anuală este de +10,7ºC, în timp ce temperatura medie multianuală 
(interval 1901 – 1990) este de +10.2ºC. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -
2°C şi cea a lunii iulie de +20°C. 

Precipitațiile medii anuale variază în funcție de altitudine și însumează 750 mm în zona 
depresionară și peste 1200 mm în zonele muntoase. Cele mai mari valori medii lunare 
de precipitații s-au înregistrat în luna iunie, iar cele mai mici valori medii lunare, de 
aproximativ 60 mm, s-au înregistrat în luna ianuarie, în zona depresionară și cea de 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 51 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

dealuri. Pentru această zonă, numărul mediu de zile cu ploaie este de 100 pe an, iar a 
celor cu ninsoare de 20 pe an. 

Cele mai mari cantități anuale de precipitații s-au înregistrat la stația Parâng, la 
altitudinea de 1.200 m, unde cantitatea medie anuală a fost de 951 mm/an. Pe vârfurile 
cele mai înalte din Masivul Vâlcan, la altitudini de 1800 m, unde se găsește maximul de 
condensare, valorile pot să depășească 1000-1100 de mm/an. 

Cel de-al doilea maxim de precipitații este înregistrat toamna. La Tismana, maximul de 
toamnă (259,9 mm) este aproape egal cu cel căzut în perioda mai-iunie, de 262,9 mm. 
De asemenea, se observă o scădere a cantității de precipitații de la nord la sud, dar și 
de la vest la est. In acest sens, la Tismana, media multianuală a precipitațiilor este de 
925 mm/an spre deosebire de Novaci unde această medie este de 863 mm/an.  

Cantitatea minimă de precipitații înregistrată la Târgu Jiu, în anul 2000, a fost de -333,4 
l/mp, iar maxima istorică s-a înregistrat în anul 2005 și a fost de 1121,9 l/mp.  

Stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă, în zona montană înaltă la peste 1500 – 
1600 m durează 180-200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu), iar grosimea lui poate atinge 
în zonele adăpostite 7-8 m. În zona munţilor mijlocii durata este doar de 140-150 zile şi 
scade până în podiş la 60-80 zile/an. 

Vânturile sunt influenţate de relief atât în privinţa direcţiei, cât şi a vitezei. Direcția 
predominantă a vânturilor este dinspre nord-vest pe culmile înalte, în timp ce în zonele 
depresionare predomină vanturile dinspre sud și sud-vest. In general, frecvența și 
intensitatea acestora este mai accentuată în partea nordică a județului. Viteza maximă 
înregistrată în anul 1992 a fost de 18 m/s. 

Geologie și hidrogeologie 

În structura geologică a Olteniei se individualizează în nord, partea vestică a unităţii 
structurale majore a avanfosei carpatice (Depresiunea Getică) şi în sud Platforma 
Moesică reprezentată prin sectorul Valah. Plasându-şi limita internă în afara părţii 
sudice a orogenului carpatic meridional, avanfosa şi-a conturat evoluţia în urma 
mişcărilor laramice şi s-a definitivat în Pleistocen. Ea are aspectul unei fose cu regim de 
subsidenţă accentuat în care grosimea depozitelor cretacice şi terţiare este de aproape 
10.000 m. Pe întreaga sa perioada de evoluţie, cu unele mici oscilaţii, bazinul getic a 
avut mărime aproape constantă, iar în cuprinsul său au luat naştere depozite în facies 
variabil de la marin neritic în Cretacicul superior şi Paleogen, lagunar cu sare şi gipsuri 
în Miocenul inferior, facies de apă sălcie în Sarmaţian până la faciesul de apă dulce în 
Pliocen. 

În Cuaternarul inferior, Depresiunea Getică a fost complet colmatată şi transformată în 
uscat. Sectorul Valah al Platformei Moesice înglobează în alcătuirea sa geologică un 
etaj structural inferior numit soclu şi unul superior reprezentat de cuvertura sedimentară. 
Soclul de tip cristalin mezo şi epimetamorfîc este străpuns de roci magmatice (graniţe, 
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granodiorite, diorite cuarţifere şi gabbrouri), în timp ce în cuvertura sedimentară se 
recunosc ciclurile Ordovician - Carbonifer mediu, Permian terminal-Triasic, Jurasic 
mediu-Cretacic şi Badenian-Cuatemar. 

Depozitele cuatemare sunt formate din strate lentiliforme de nisipuri cu pietriş, pietrişuri 
cu nisipuri, pietrişuri cu nisip şi bolovăniş și se dispun peste cele romaniene în facies 
lacustru. Pleistocenul inferior apare printr-o succesiune de argile nisipoase şi argile 
siltice fiind datat atât pe baze faunistice cât şi prin metode magneto-stratigrafice. Odată 
cu ridicarea Subcarpaţilor la începutul Cuaternarului, prin retragerea către sud a liniei 
de ţărm din bazinul dacic s-a realizat exondarea progresivă a regiunii favorizând 
dezvoltarea unei reţele hidrografice ce a generat o cuvertură piemontană grosieră. Cu 
grosimi variabile, alcătuite din pietrişuri şi bolovănişuri bine rulate în matrice psamo-
pelitică, ultimul nivel al Pleistocenului inferior formează în cea mai mare parte terasele 
subcarpatice ale Jiului, Oltului, Bistriţei, Gilortului, etc. Pleistocenul mediu este 
reprezentat de Sedimentele deluvial-proluviale nestratificate, care se află peste 
aluviunile terasei vechi fiind alcătuite din nisipuri argiloase, siltite nisipoase cenuşii-
gălbui cu concreţiuni calcaroase, cu grosimi de 6-7 m. Pleistocenul superior este 
constituit din argile nisipoase siltitice de tip loessoid. Proluviile acoperitoare şi 
depozitele aluvionare din constituţia luncilor actuale (pietrişuri, nisipuri, nisipuri 
argiloase, etc.) cu grosimi de la 1 la 10 m aparţin Holocenului. 

Figura următoare redă structura geologică a județului Gorj.  

Din punct de vedere hidrogeologic, în regiune au fost identificate acvifere diferenţiate 
în funcțe de vârstă, tipul de porozitate, caracteristicile litologice, proprietăţile filtrante și 
de potenţialele de inmagazinare. 

În lunca Jiului cu principalii săi afluenţi, sistemul acvifer din baza Dacianului este 
artezian. De asemenea, apa înmagazinată în nisipurile romanian inferioare se 
manifestă artezian în anumite porţiuni din lunca Jiului odată cu afundarea înspre sud a 
corpurilor de roci permeabile. Din punctul de vedere al rocilor magazin, acviferele din 
suita depozitelor ponţian superioare-romaniene sunt de tipul celor cu porozitate 
intergranulară, dar cuprind şi roci semipermeabile noncapacitive înspre ariile de 
afloriment, roci semipermeabile capacitive în profunzime, dar şi straturi practic 
impermeabile. Rocile cu porozitate efectivă sunt de tipul psamitelor fine, medii şi 
grosiere, al silturilor psamitice, psamitelor pelitice şi al psefitelor cu granulaţie redusă. 
Rocile semipermeabile sunt constituite din pelite psamitice, pelite fisurate, precum şi 
cărbuni fisuraţi, iar acvitardul este reprezentat prin psamitele pelitice compacte, pelite 
psamitice, cărbunii fisuraţi, argile cărbunoase fisurate şi cărbuni argiloşi cu fisuri. 

Condiţiile la limită cu schimb pozitiv de apă se conturează în aria septentrională a 
avanfosei carpatice, pe capete de strat din apele de suprafaţă din bazinul hidrografic al 
Jiului. Pe lângă alimentarea directă din apele de suprafaţă, intrările hidrice în depozitele 
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poroase pliocene sunt reprezentate de căderile pluviatile şi topirea precipitaţiilor solide 
infiltrate pe suprafaţa denudată a arenitelor daciene şi romaniene. Alimentarea 
subterană se produce din acvifere freatice de tip aluvial, proluvial şi deluvial aflate în 
contact direct cu nisipurile daciene şi romaniene şi din alte acvifere "cuaternare" cu 
poziţie stratigrafică superioară. 

În partea nordică a sectorului avanfosei din judeţul Gorj, Sarmaţianul şi în special 
Meoţianul, aflorează pe suprafeţe extinse. Dacă Sarmaţianul se află în contact cu 
calcarele de vârstă jurasic mediu-cretacic inferioară, Meoţianul se dispune în 
continuitate de sedimentare, iar rocile poroase se continuă din partea superioară a 
Samnaţianului până în Meoţianul mediu, unde rocile magazin sunt de natură psamo-
psefitică (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri) în zona de ramă din nord, pentru ca odată cu 
afundarea structurii spre sud acestea să devină predominant psamitice. 

Alimentarea cu apă a formaţiunilor sarmato-meoţiene se realizează pe capete de strat, 
din precipitaţii, pe întreaga bandă de afloriment, din ape de suprafaţă începând cu 
Motrul în vest şi terminând cu Olteţul în partea estică, din acviferele cuaternare din ariile 
de luncă şi din hidrostructura carstică în extremitatea vestică. Descărcarea acestor 
acvifere se produce în principal în complexul nisipos pontian superior-dacian inferior în 
zona Glogova- Tg. Jiu-Câmpul Mare. 

Pe valea Jiului şi a afluenţilor acestuia, acviferele multistrat sarmato-meoţiene sunt 
arteziene, astfel că în unele foraje nivelul piezometric se situează la înălţimi de +25 m. 
Fiind captive în cea mai mare parte a domeniului de interes, apa din aceste acvifere 
este captată prin foraje cu adâncimi de 60 - 498 m, fiind puse în evidenţă debite de 14.5 
- 90.9 l/s pentru denivelări de 3 - 50 m. Dintre captările din aceste acvifere, cea de la 
Sadu-Bumbeşti are importanţă deosebită pentru Municipiul Târgu Jiu. Prin execuţia 
grupului de pompare experimentală de la Peştişani s-au pus în evidenţă transmisivităţi 
de 10.2 m2/zi, coeficienţi de difuzivitate hidraulică de 1.32 x 105 m2/zi, coeficienţi de 
înmagazinare de 7.73 x 10-5, precum şi factorul şi parametrul de realimentare de 820 m 
şi respectiv 1,63 x 10-4 zi-1. 

Din punct de vedere calitativ, apa înmagazinată în arenitele sarmato-meoţiene din 
partea nordică a Olteniei se încadrează în limitele de potabilitate cu excepţia aportului 
de substanţe organice care provin probabil din apele de suprafaţă. Pe măsura adâncirii 
înspre sud a hidrostructurii sarmato-meoţiene, apa subterană capătă în faza incipientă 
caracteristici hiposaline, pentru ca în adâncime aceasta să fie tipică apelor de zăcământ 
hipersaline cu concentraţii mari de iod. Astfel, se poate conchide că în nord se găseşte 
zona de circulaţie liberă a apelor, urmată înspre sud de o bandă cu circulaţie lentă unde 
apele ating până la 50 g/l, după care se intră în zona profundă cu ape stagnante cu 
creşterea mineralizaţiei de peste 60 g/l şi aparaţia microcomponenţilor în special iodul, 
bromul şi acizii naftenici. 
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Reţeaua hidrografică a judeţului Gorj aparține în majoritate unui singur bazin colector, 
Jiul, unul din marile bazine pluviale ale ţării, având o suprafață totală a bazinului de 
10.469 km2 și o lungime 398 km. 

Excepție fac extremitățile NE și NV ale județului, care sunt drenate de cursurile 
superioare ale Oltețului (în județul Gorj cu o suprafață de bazin de 130 kmp și o lungime 
de 30 km) și ale Cernei (în județul Gorj cu o suprafață de bazin de 230 kmp și o lungime 
de 24 km). 

Pe teritoriul judeţului Gorj, Jiul străbate munţii prin defileu până la Bumbeşti Jiu, iar apoi 
zona de deal şi podiş printr-o vale largă cu terase şi curs cu multe meandre. 
Inregistrează un debit de 25,5 m3/secundă la Vădeni. In zona lacului de acumulare de la 
Rovinari primeşte mai mulţi afluenţi şi anume Tismana, Bistriţa, Jaleşul, Şuşiţa, 
Amaradia, care-i sporesc debitul la 47m3/secundă. La Peşteana Jiu primeşte ca afluenţi 
pe Cioiana apoi Jilţul la nord de Turceni şi Gilortul la nord de Ioneşti, debitul sporind la 
60m3/secundă. Dintre afluenții săi, cele mai mari fluxuri de apă provin din Motru (15 
m3/s în aval de Fata Motrului), Gilort (11.4 m3/s la Turburea) și Tismana (16 m3/s inainte 
de Rovinari). 

Influenţa climaterică de nuanţă sub-mediteraneeană se reflectă şi în oscilaţiile debitelor 
şi nivelelor apei înregistrate în timpul anilor. Debitul lunar maxim al apei râurilor 
depăşeşte cu mult valoarea medie, astfel pentru Jiu a atins 71,3 m3/secundă faţă de 
25,5 m3/secundă valoare medie. Valori mari ale scurgerii apei o are Jaleşul la Stolojani 
de 33,8 l/sec/kmp și Orlea la Celei de 43,4 l/sec/kmp.Valorile reduse ale scurgerii apei 
în Podişul Getic de 1-3 l/sec/kmp se datoresc cantitaţilor mici de precipitaţii şi 
repartizărilor neuniforme în timpul anului, precum şi gradului mare de permeabilitate a 
substratului litologic (nisip si pietris). Scurgerea medie superficiala lunară se produce în 
perioada martie-aprilie, iar cea minimă în septembrie6. 

Râurile ce străbat teritoriul județului Gorj asigură o densitate medie a rețelei hidrografice 
de 0,5 km/km2, cu un debit multianual specific de apă de 40 l/sec/km2 în zona montană 
înaltă a munților Godeanu și Vâlcan și 2-3 l/sec/km2 în zona piemontană de sud. 

Lacurile completează rețeaua hidrografică a județului, acestea fiind reprezentate de 
lacurile glaciare din Munții Parâng și Godeanu, mai cunoscute fiind lacurile Gâlcescu - S 
= 3 ha; Slăveiu - S = 0.25 ha; Tauri; Mija și Pasărea- S = 0.3 ha și lacurile artificiale, 
precum lacurile antropice: Lacul Motru pe râul Motru (4,8 mil. m³) și Lacul Clocotis 
(Vaja) pe Bistrița Olteana, alte lacuri amenajate pe cursul râului Jiu și Tismanei și, de 
asemenea, Lacul Valea lui Iovan pe râul Cerna. 

                                            
 
6 Plan de analiză și acoperire a riscurilor, PAAR Gorj, 2017 
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Rețeaua hidrografică a judeţului însumează într-un an aproximativ 1,6 miliarde mc ca 
volum scurs raportat la debitele multianuale. Principalele râuri care au bazinele 
superioare în zona montană înaltă (Gilort, Şuşiţa, Jaleş, Bistriţa, Tismana, Motru și 
Cerna) au debite medii anuale importante, cu apă de foarte bună calitate, deoarece 
suprafeţele bazinale aferente nu sunt afectate de activităţi umane.  

Lacurile naturale completează rețeaua hidrografică a județului, acestea fiind 
reprezentate de lacurile glaciare din Munții Parâng și Godeanu, mai cunoscute fiind 
lacurile Gâlcescu - S = 3 ha; Slăveiu - S = 0.25 ha; Tauri; Mija și Pasărea- S = 0.3 ha și 
lacurile artificiale, precum lacurile antropice: Lacul Motru pe râul Motru (4,8 mil. m³) și 
Lacul Clocotis (Vaja) pe Bistrița Olteana, alte lacuri amenajate pe cursul râului Jiu și 
Tismanei și, de asemenea, Lacul Valea lui Iovan pe râul Cerna. 

Lacurile de acumulare rezultate în urma amenajărilor hidroenergetice a cursurilor de 
apă din zonă sunt reprezentate de: 

• complexul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, construit atât pentru 
hidroenergie cât şi pentru a asigura apa necesară termocentralelor Rovinari și 
Turceni. Prin transferul debitelor râurilor Cerna și Motru, debitul mediu al râului 
Tismana la Godinești a crescut de la 1,47 mc/s la 8,69 mc/s, iar calitatea este 
foarte bună oferind un mare potenţial pentru alimentarea cu apa potabilă. In 
cadrul complexului sunt incluse: 

- lacul de acumulare Cerna (sau Valea lui Iovan) situat pe Raul Cerna, cu un 
volum util de 120 milioane m3; 

- lacul Motru cu un volum util de 3 milioane m3. 

• acumularea Vaja (volum util circa 2 milioane m3); 

• acumularea Clocotiș (volum util circa 5 milioane m3) pe râul Bistrița; 

• acumularea Valea Sadului, realizează un volum total de 306 milioane m3; 

• acumularea Târgu Jiu are un volum util de 1,330 milioane m3;  

• acumularea Vădeni cu un volum proiectat de 4 milioane m3. 

Pentru jumatatea de est a judeţului un mare potenţial în alimentarea cu apă potabilă îl 
reprezintă râul Gilort care la ieșirea din munte are un debit multianual de 4,53 m3/s și o 
apă de foarte buna calitate . 

Pentru jumatatea de est a judeţului un mare potenţial în alimentarea cu apă potabilă îl 
reprezintă râul Gilort care la ieșirea din munte are un debit multianual de 4,53 m3/s și o 
apă de foarte buna calitate7. 

                                            
 
7 Administraţia Bazinală de Apă Jiu, Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj 
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Apele de adâncime sunt cantonate mai ales în depozitele miocene din lunca Jiului și în 
depresiunea Câmpu Mare – Tg. Jiu. Debitele cele mai importante și condiţiile mai bune 
de exploatat pentru apele subterane de adâncine se intâlnesc în lungul principalelor văi 
și în zonele depresionare. 

Potrivit SGA Gorj, dintre proiectele existente în comunele judeţului Gorj privind 
alimentarea cu apă potabilă din foraje (puţuri) se remarcă: Dăneşti 14 foraje/49 l/s, 
Băleşti 4 foraje/12 l/s, Arcani 2 foraje/14 l/s, Teleşti 1 foraj/8 l/s, Câlnic 2 foraje/8 l/s, 
Turburea 3 foraje/11 l/s, Glogova 1 foraj/8.5 l/s. Pentru oraşele mai mici, alimentarea 
din subteran prevede: 23 foraje pentru oraşul Motru, 13 foraje pentru oraşul Rovinari 
(peste 100 l/s), 8 foraje pentru Târgu Cărbuneşti (40 l/s). Pentru valea râului Amaradia 
se detaşeaza 3 zone mai importate cu ape de adâncime: zona Stoina-Cruşeţ cu straturi 
acvifere la 100-200 m adâncime și resurse totale 34 l/s; zona Hurezani cu straturi 
acvifere la 150 m adâncime și resurse totale 65 l/s și zona Logreşti cu straturi acvifere 
la 110 m adâncime și resurse totale de 33 l/s. Pentru lunca Gilortului se evidenţiază ca 
potenţial al acviferului de adâncime zona Târgu Cărbuneşti - Albeni cu rezerve totale de 
peste 110 l/s situate la adâncimi de peste 350 m. De asemenea, se mai remarcă și 
zonele Turburea și Ţânţăreni nevalorificate până în prezent. Pentru lunca și terasele 
Jiului se detașează cu rezerve acvifere zonele: Târgu Jiu – Iezureni –Curtişoara, zona 
Rovinari (malul stâng al Jiului), zona Bâlteni și Turceni. 

Chiar dacă se găsesc la adâncimi de 800 - 1000 m după potențialul de exploatare (525 
l/s) prezintă importanţă, în special, zona de luncă și piemontană dintre Băleşti şi Câlnic. 
In prezent, sunt în exploatare foraje de adâncime ce alimentează (în perioade de 
secetă) orașul Târgu Jiu (120 l/s prin cele 17 foraje din zona Iezureni-Curtişoara), oraşul 
Ţicleni (1 foraj cu 15 l/s), oraşele Rovinari și Târgu Cărbuneşti. 

Utilizarea terenurilor 

Repartiția terenului pe categorii de utilizare în județul Gorj, la nivelul anului 2014, este 

redată în tabelul 3.11.  

Tabel 3.1. Repartiţia terenurilor pe categorii de utilizare, în județul Gorj,  
la nivelul anului 2014 

Categoria de utilizare 
Suprafaţa 

ha % 

Terenuri agricole, din care: 238800 42.63 

Teren arabil 98239 17.54 

Păşuni 87212 15.57 

Fâneţe 41685 7.44 

Vii şi pepiniere viticole 4191 0.75 

Livezi si pepiniere pomicole 7473 1.33 

Terenuri neagricole, din care: 321374 57.37 

Păduri şi altă vegetaţie forestieră 274056 48.92 
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Categoria de utilizare 
Suprafaţa 

ha % 

Ape şi bălţi 4493 0.80 

Construcţii 14497 2.59 

Căi de comunicaţii şi căi ferate 8902 1.59 

Terenuri degradate şi neproductive 19426 3.47 

TOTAL 560174 100,00 

Sursă: INS, Tempo Online - AGR101A 

Din suprafața totală a fondului funciar, ponderea principală o deţin terenurile neagricole 
(57,37%), din suprafața cărora, pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră dețin cel 

mai mare procent (48,92%), (figura 3.9.). 

 
Figura 3.1 Repartiția terenurilor neagricole pe categorii de utilizare, 

județul Gorj, în anul 2014 

Terenurile agricole ocupă 238.800 ha, reprezentând 42,63% din suprafața totală a 
fondului funciar. Cea mai mare parte a suprafeţei agricole este ocupată de teren arabil 
(17,54%), urmată de suprafețe ocupate de pășuni (15,57%), fânețe (7,44%) și culturi 

permanente (2,08%), (figura 3.10.). 
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Figura 3.2. Repartiția terenurilor agricole pe categorii de utilizare, 
județul Gorj, în anul 2014 

Resurse 

In subsolul județului Gorj se găsesc importante resurse naturale datorită varietății 
formelor de relief și a condițiilor geologice – tectonice, stratigrafice și petrografice. 

Cele mai importante resurse minerale sunt legate de formațiunile sedimentare (cărbune, 
țiței și gaze naturale). Zăcămintele de cărbune, respectiv lignit oferă largi posibilități de 
exploatare în bazinele Motru (Motru, Lupoaia, Roşiuţa), Jilţ (Drăgoteşti, Jilţ Sud, Jilţ 
Nord), Rovinari (Fărcăşeşti, Rovinari, Roşia, Peşteana, Pinoasa), Berbeşti (Albeni şi 
Seciuri). 

Zăcămintele de țiței și gaze naturale, cantonate în formațiunile mio-pliocene, reprezintă 
una din principalele bogații ale Gorjului. Principalele structuri petrolifere sunt localizate 
în perimetrele: Ţicleni, Târgu Cărbuneşti, Turburea, Stoina, Bâlteni, Căpreni, Alimpeşti, 
Licurici, Dănciuleşti, Logreşti, etc. Gaze naturale se exploatează în zonele cu zăcăminte 
de petrol şi în zone cu acumulări numai de gaze la Stejari, Brăneşti, Săuleşti etc. 

Subsolul județului este cunoscut și pentru rezervele de grafit care se găsesc lângă Baia 
de Fier (pârâul Galbenu) și în zona Polovragi (râul Olteț).  

Rocile utile și materialele de construcţie sunt răspândite pe tot cuprinsul județului, 
făcând obiectul a numeroase exploatări: calcare (zăcămintele de la Suseni, Runcu, 
Călugăreni, Gureni, Polovragi şi Tismana), argila refractară exploatată la Schela-
Viezuroiu şi folosită la fabricarea cărămizilor refractare, granitul pentru construcţii, 
semnalat ca rezerve geologice mari în zonele Tismana şi Novaci. 

Judeţul Gorj dispune de o pondere importantă a suprafeţelor forestiere şi a suprafeţelor 
de păşuni şi fâneţe, precum şi a celor acoperite cu livezi. Pădurile ocupă în special 
partea de nord a judeţului, precum şi văile principalelor cursuri de apă. 
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Resursele de apă reprezintă un important potenţial energetic, prin captările şi 
amenajările hidrotehnice de pe Văile Cernei şi Tismanei. 

În județul Gorj se găsesc, de asemenea, izvoare de ape minerale cu importante 
proprietăți terapeutice, semnalate la Săcelu, Novaci (Huluba), Bălăneşti, Ţicleni, Motru 
– Ploştina.   

3.1.2. Factorul de mediu apă 

Reţeaua hidrografică a judeţului Gorj aparține în majoritate unui singur bazin colector, 
Jiul, unul din marile bazine pluviale ale ţării, având o suprafață totală a bazinului de 
10.469 km2 și o lungime 398 km. 

Excepție fac extremitățile NE și NV ale județului, care sunt drenate de cursurile 
superioare ale Oltețului (în județul Gorj cu o suprafață de bazin de 130 kmp și o lungime 
de 30 km) și ale Cernei (în județul Gorj cu o suprafață de bazin de 230 kmp și o lungime 
de 24 km). 

Activităţile de gestionare a deşeurilor nu implică un consum important de apă, prin 
urmare evaluarea situaţiei existente se concentrează asupra calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane şi a presiunilor care afectează starea de calitate a 
acestora. 

Starea apelor de suprafață 

Resursele totale de apă de suprafaţă din bazinul hidrografic Jiu însumează cca. 4059 
mil.m3/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 2109,5 mil.m3/an. Acestea reprezintă 
cca. 51,9% din totalul resurselor şi sunt formate în principal de râurile Jiu şi afluenţii 
acestuia, respectiv afluenţii direcţi ai Dunării din partea de sud-vest a ţării Bahna, 
Topolniţa, Blahniţa, Drincea, Balasan, Desnăţui şi Jieţ. 

La nivelul bazinului hidrografic Jiu s-au identificat un număr total de 169 corpuri de apă 
de suprafață, din care: 

 147 corpuri de apă – râuri - 4954 km, dintre acestea: 

• 35 corpuri de apă sunt reprezentate de corpuri de apă nepermanente - 916 
km ce reprezintă cca. 18,5 % din totalul cursurilor de apă; 

• 112 sunt corpuri de apă permanente 4038 km, ce reprezintă cca. 81,5% din 
totalul cursurilor de apă; 

 14 corpuri de apă - lacuri naturale cu suprafaţă mai mare de 0,5 km2; 

 7 corpuri de apă - lacuri de acumulare cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2; 

 1 corp artificial. 
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Calitatea apelor de suprafaţă este analizată prin prisma presiunilor semnificative asupra 
corpurilor de suprafaţă, respectiv: presiuni punctiforme, difuze, alterări hidromorfologice, 
presiuni cantitative, alte presiuni antropice, presiuni necunoscute. 

Caracterizarea calităţii apelor s-a efectuat pe corpuri de apă, ţinând cont de limitele 
atribuite pentru indicatorii de calitate, pentru fiecare tip de apă. Pentru corpurile de apă 
naturale (râuri şi lacuri naturale) s-a determinat starea ecologică (5 clase de calitate), 
respectiv starea chimică (2 clase de calitate). Pentru corpurile de apă puternic 
modificate şi corpurile de apă artificiale (râuri şi lacuri de acumulare) s-a determinat 
potenţialul ecologic (3 clase de calitate), respectiv starea chimică (2 clase de calitate). 

Potrivit Planului de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu, la nivel BH Jiu au 
fost analizate și caracterizate din punctul de vedere al stării/potențialului ecologic și al 
stării chimice un număr de 169 corpuri de apă (158 - naturale și 11 - puternic 
modificate/artificiale), dintre care:  

� 148 corpuri de apă (reprezentând 93,67% din corpurile de apă naturale și 
87,57% din numărul total de corpuri de apă) sunt în stare ecologică bună și 5 
corpuri de apă (reprezentând 45,45% din corpurile de apă puternic 
modificate/artificiale și 2,96% din numărul total de corpuri de apă) sunt în 
potențial bun.  

� 167 corpuri de apă naturale (reprezentând 98,73% din corpurile de apă 
naturale și 92,31% din numărul total de corpuri de apă) și toate cele 11 corpuri 
de apă puternic modificate/artificiale sunt în stare chimică bună. Restul de 
1,18% 1,18% nu ating starea chimică bună. 

Secţiunile/staţiile de monitorizare a elementelor biologice, hidromorfologice (staţii 
hidrometrice), fizico-chimice (inclusiv poluanții specifici) și a substanțelor prioritare 
pentru corpurile de apă de suprafaţă din bazinul hidrografic Jiu sunt prezentate în figura 
3.3.  
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Figura 3.3. Reţeaua de monitorizare a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Jiu 

La nivelul bazinului hidrografic Jiu au fost stabilite un număr de 104 secțiuni de 
monitorizare cu program de supraveghere, pentru corpurile de apă de suprafață. 

În tabelul 3.2. sunt prezentate rezultatele evaluării la nivelul bazinului hidrografic 
Jiu a stării ecologice şi a potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă 
pe categorii de corpuri de apă. 
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Tabel 3.2. Rezultatele evaluării stării ecologice/potenţialului ecologic la nivelul bazinului 
hidrografic Jiu 

Corpuri de apă de 
suprafață 

Râuri (corpuri 
naturale) 

Lacuri 
naturale 

Râuri 
CAPM 

Râuri 
CAA 

Lac de 
acumulare 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Nr corpuri de apă în 
stare ecologică 
bună/potențial ecologic 
bun 

135 93,75 13 92,86 0 0 1 100 4 57,14 

Nr corpuri de apă în 
stare ecologică 
moderată/potențial 
ecologic moderat 

9 6,25 1 7,14 3 100 0 0 3 42,86 

Nr total corpuri de apă 144 14 3 1 7 

Notă: CAPM – corpuri de apă puternic modificate; CAA – corpuri de apă artificiale 
Sursă: Plan de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu 

Caracterizarea şi evaluarea stării chimice a corpurilor de apă s-a realizat pe baza 
sistemelor de clasificare și evaluare conforme cu prevederile DCA și Directivei SCM. 
Rezultatele evaluării și clasificării stării chimice a corpurilor de apă de la nivelul 
bazinului hidrografic Jiu sunt prezentate in tabelul următor.  

Tabel 3.3. Situația corpurilor de suprafață privind starea chimică la nivelul bazinului hidrografic 
Jiu 

Corpuri de apă de 
suprafață 

Râuri 
naturale 

Lacuri 
naturale 

Râuri 
CAPM 

Râuri 
CAA 

Lac de 
acumulare 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Corpuri de apă în stare 
chimică bună 

142 98,61 14 100 3 100 1 100 7 100 

Crpuri de apă care nu 
ating stare chimică 
buna 

2 1,39 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nr total corpuri de apă 
de suprafață 

144 14 3 1 7 

Sursă: Plan de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu 

Râuri  

Pentru corpurile de apă râuri din bazinul hidrografic Jiu, au fost stabilite un număr de 87 
secțiuni cu program de supraveghere, din care 85 secțiuni pentru corpurile de apă râuri 
naturale și 2 secțiuni pentru corpurile de apă râuri puternic modificate. Elementele 
hidromorfologice utilizate în evaluarea stării/potenţialului ecologic al corpurilor de apă 
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râuri au fost monitorizate printr-un număr de 66 secţiuni, respectiv 62 secţiuni pe corpuri 
de apă râuri naturale şi 4 secţiuni pe râuri puternic modificate. 

Caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apă - râuri (144 corpuri de apă) a fost 
realizată pe baza nevertebratelor bentice, faunei piscicole, fitobentosului şi 
fitoplanctonului, a parametrilor fizico-chimici generali şi a poluanţilor specifici. 
Elementele hidromorfologice au fost luate în considerare numai în evaluarea stării 
foarte bune. 

Starea ecologică a corpurilor de apă naturale – râuri la nivelul bazinului hidrografic 
Jiu este reprezentată în figura 3.4. 

Figura 3.4. Starea ecologică a corpurilor de apă - râuri la nivelul bazinului hidrografic Jiu 

In urma evaluării, 93,75% din corpurilor de apă naturale – râuri sunt în stare 
ecologică bună. Pentru corpurile de apă nepermanente (120 corpuri de apă) la 
nivelul bazinului hidrografic Jiu, analiza stării a evidenţiat că toate corpurile de apă 
ating starea ecologică bună, iar pentru cele permanente (24 corpuri de apă), 
procentul este de aproximativ 92,5%. 

Analiza stării ecologice la nivel de element de calitate/grupe de elemente de calitate, a 
indicat că la nivelul elementului biologic nevertebrate bentice, procentul corpurilor de 
apă cu stare foarte bună și bună este mai mare comparativ cu procentul corpurilor de 
apă care ating obiectivele de mediu pentru starea ecologică (respectiv 94,44% - 
nevertebrate bentice). 

In ceea ce privește elementele hidromorfologice, în tabelul următor se prezintă 
încadrarea corpurilor de apă (râuri şi lacuri), în 3 clase, conform Ghidului European de 
Raportare 2016 – Sistemul WISE. 
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Tabel 3.4. Stare/potențial ecologic pentru elementele hidromorfologice 

Categorie CA Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 M, N, U TOTAL 

Râuri 15 107 26 0 148 

Lacuri 9 6 1 5 21 

TOTAL 24 113 27 5 169 

Notă: Sistem de clasificare WISE: M - monitorizat dar nu este utilizat în evaluarea stării; N-
nerelevant; U - neevaluat ( fără informații); 

Sistem de clasificare - metodologie INHGA: Clasa 1 - stare ecologică foarte bună/potențial 
ecologic maxim; Clasa 2 - stare ecologică bună /potențial ecologic bun; Clasa 3 - stare 
ecologică moderată/potențial ecologic moderat; 

Sursă: Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu 

Incadrarea corpurilor de apă în stare/potențial ecologic, din punctul de vedere al 
elementelor hidromorfologice, este reprezentată în figura 3.5. 

 
Figura 3.5. Stare/potenţial ecologic din punctul de vedere al elementelor  

hidromorfologice*, (*WISE 2016) 

Din punctul de vedere al stării chimice a corpurilor de apă naturale – râuri, rezultatul 
evaluării a evidențiat că la nivelul bazinului hidrografic Jiu din numărul total de 144 
corpuri de apă, 142 corpuri de apă (98,61%) sunt în starea chimică bună, iar 2 
corpuri de apă (1,39%) nu ating starea chimică bună, (figura 3.6.). 
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Figura 3.6. Starea chimică a corpurilor de apă naturale (râuri) la nivelul  
bazinului hidrografic Jiu 

Lacurile naturale  

Pentru corpurile de apă lacuri naturale din bazinul hidrografic Jiu a fost stabilit un număr 
de 5 secțiuni de monitorizare. Elementele hidromorfologice utilizate în scopul evaluării 
potențialului ecologic al lacurilor naturale, au fost analizate printr-un număr de 5 secțiuni 
de monitorizare. 

Sistemul de evaluare a stării ecologice a lacurilor naturale (14 corpuri de apă) a 
inclus fitoplanctonul, fitobentosul, macrofitele, fauna piscicolă şi nevertebratele bentice. 
Din punctul de vedere al parametrilor fizico-chimici, evaluarea stării ecologice a avut 
la bază temperatura, oxigenul dizolvat Ptot, pH, CBO5, CCO-Cr, nutrienţii (N-NO2, N-
NO3, N-NH4, Ntot, P-PO4), substanțe prioritare (materii în suspensie, sedimente, 
biotă), poluanți specifici (Cu, Zn, As, Cr, Toluen, Acenaften, Xilen, Fenoli, PCB, Cianuri, 
Detergenți anion-activ) și alți poluanți.  

Potrivit datelor de monitorizare a elementelor biologice cât şi a elementelor suport, 
92,86% din corpurile de apă - lacuri naturale se încadrează în starea ecologică 
bună. Distribuţia acestora la nivel bazinal este redată în figura 3.7. 
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Figura 3.7. Starea ecologică a corpurilor de apă – lacuri naturale - la nivelul  

bazinului hodrografic Jiu 

Din punctul de vedere al stării chimice a lacurilor naturale, datele de monitorizare 
încadrează corpurile de apă în stare chimică bună. 

Corpuri de apă puternic modificate (CAPM), şi corpuri de apă artificiale (CAA) 

Caracterizarea potenţialului ecologic al râurilor – corpuri de apă puternic 
modificate (CAPM), (3 corpuri de apă) şi corpuri de apă artificiale (CAA), (1 corp de 
apă) s-a bazat pe analiza nevertebratelor bentice, fitobentosului, fitoplanctonului, faunei 
piscicole, elementelor fizico-chimice generale şi a poluanţilor specifici. 

Rezultatele evaluării corpurilor de apă indică faptul că din 3 corpuri de apă 
puternic modificate - râuri şi un corp de apă artificial, 25% ating potenţialul 
ecologic bun. Distribuția pe clase de potenţial este ilustrată în figura 3.8. 

 
Figura 3.8. Potenţialul ecologic al corpurilor de apă puternic modificate şi a  

corpurilor de apă artificiale (râuri CAPM, râuri CAA) la nivelul bazinului hidrografic Jiu 
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Rezultatele evaluării stării chimice a corpurilor de apă puternic modificate (CAPM), 
(3 corpuri de apă) şi a corpurilor de apă artificiale (CAA), (1 corp de apă) 
încadrează corpurile de apă în stare chimică bună. 

Lacurile de acumulare 

Pentru corpurile de apă lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Jiu, au fost stabilite 
un număr de 12 secțiuni cu program de supraveghere. Elementele hidromorfologice 
utilizate în scopul evaluării potențialului ecologic al lacurilor de acumulare, au fost 
monitorizate printr-un număr de 5 secțiuni de monitorizare. 

Caracterizarea potenţialului ecologic al lacurilor de acumulare (7 corpuri de apă) s-
a realizat prin evaluarea fitoplanctonului, fitobentosului, a elementelor fizico-chimice 
generale şi a poluanţilor specifici. În cazul lacurilor de acumulare, nevertebratele 
bentice sunt nereprezentative/nerelevante. 

În cadrul bazinului hidrografic Jiu, din punct de vedere al obiectivelor de mediu atinse, 
situaţia lacurilor de acumulare (7 corpuri de apă) evaluată pe baza fitoplanctonului, 
fitobentosului, elementelor fizico-chimice şi poluanţilor specifici indică faptul că din 7 
corpuri de apă, 57,14% ating potenţialul ecologic bun, iar 42,86% au potențial 
ecologic moderat. 

Evaluarea stării chimice a celor 7 corpuri din categoria lacurilor de acumulare 
indică că acestea ating starea chimică bună. 

Presiuni semnificative asupra stării apelor de suprafaţă 

„Presiunile semnificative” sunt acele presiuni care, fie singure, fie în combinaţie cu alte 
presiuni, pot împiedica sau contribui la neatingerea obiectivelor de mediu în 
conformitate cu Articolul 4(1) al DCA. Obiectivele de mediu sunt reprezentate, în 
principal, de atingerea stării bune, nedeteriorarea stării, împiedicarea tendinţei 
crescătoare semnificative şi durabile a poluării apei subterane şi atingerea obiectivelor 
DCA pentru zonele protejate. 

Potrivit Planului de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu, analiza şi 
evaluarea presiunilor potenţial semnificative s-a realizat pe baza criteriilor din 
documentul Elemente metodologice privind actualizarea identificarii presiunilor 
semnificative şi evaluării impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă – 
Identificarea corpurilor de apă care prezinta riscul de a nu atinge obiectivele Directivei 
Cadru Apa. 

Pentru stabilirea presiunilor potențial semnificative şi evaluarea impactului acestora 
asupra stării apelor de suprafaţă au fost identificate și analizate sursele punctiforme, 
difuze și presiunile hidromorfologice. 
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În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potenţial semnificative cu 
obiectivele de mediu (starea/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă) 
s-au stabilit presiunile semnificative punctiforme: surse de poluare urbane/aglomerări 
umane, surse de poluare industriale și agricole.  

Prin urmare, la nivelul bazinului hidrografic Jiu au fost inventariaţi un număr de 254 
utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor 
evacuate. În urma analizării surselor de poluare punctiformă, au rezultat un număr total 
de 223 surse punctiforme potenţial semnificative (67 urbane, 150 industriale şi 6 
agricole). Rezultatul procesului de validare a presiunilor potenţial semnificative 
punctiforme a evidențiat un număr de 10 presiuni semnificative punctiforme urbane și 2 
presiuni semnificative punctiforme industriale. 

La stabilirea presiunilor potenţial semnificative difuze au fost luate în considerare 
următoarele categorii principale de surse de poluare difuze: 

- aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate 
sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile 
de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere 
neconforme; 

- agricultura: ferme agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de 
stocare/utilizare a dejecțiilor, localităţile care nu au sisteme de colectare 
centralizate/platforme individuale a gunoiului de grajd, unități care utilizează 
pesticide şi nu se conformează legislației în vigoare, alte unități/activități 
agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative; 

- industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare 
de deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri 
industriale abandonate. 

La poluarea difuză contribuie un număr de 58 aglomerări mai mari de 2000 l.e. care nu 
beneficiază de sisteme de colectare a apelor uzate, precum şi un număr de 227 
aglomerări mai mici de 2000 l.e. fără sisteme de colectare, considerate presiuni 
potenţial semnificative pentru corpurile de apă care nu ating obiectivele de mediu. 

De asemenea, activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de apă. 
Sursele de poluare difuză fiind reprezentate în special de: stocarea şi utilizarea 
îngrăşămintelor organice şi chimice, creşterea animalelor domestice, utilizarea 
pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor. Adunând contribuția surselor punctiforme 
la contribuția așezările umane (surse difuze), rezultă că aportul total al așezărilor 
umane (urbane și industriale) este de 1264 tone N/an, care reprezintă cca. 22% din 
emisiile totale, respectiv de 234 tone P/an, care reprezintă cca. 42% din emisiile totale. 
Astfel, se observă că emisiile difuze și punctiforme de fosfor se datorează preponderent 
emisiilor de la localităţile/aglomerările umane. 
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In ceea ce privește sursele de poluare difuze - activităţi industriale, la nivelul bazinului 
hidrografic Jiu au fost identificate un număr de 30 unităţi industriale ca fiind presiuni 
potenţiale semnificative difuze, aparţinând următoarelor sectoare de activitate: extracţia 
petrolului, minerit, sectorul energetic, industria chimică – situri contaminate şi industria 
grea – situri potenţial contaminate. 

În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potenţial semnificative difuze cu 
obiectivele de mediu s-a identificat un număr de 202 presiuni semnificative difuze 
urbane și 3 presiuni semnificative difuze agricole. La nivelul bazinului hidrografic Jiu nu 
au fost identificate presiuni semnificative difuze industriale. 

Informațiile despre tipurile şi intensitatea presiunilor hidromorfologice la care sunt 
supuse corpurile de apă de suprafaţă din fiecare bazin hidrografic sunt necesare a fi 
cunoscute și monitorizate în scopul identificării şi desemnării corpurilor de apă puternic 
modificate si artificiale, precum şi pentru luarea măsurilor de renaturare sau atenuare a 
alterărilor hidromorfologice pentru atingerea obiectivelor de mediu. 

La nivelul bazinului hidrografic Jiu s-au identificat 116 presiuni hidromorfologice 
potențial semnificative, ce sunt cauzate sunt cauzate de următoarele categorii de 
lucrări: 

- Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă – de tip baraje, praguri 
de fund, lacuri de acumulare - cu efecte asupra regimului hidrologic, stabilității 
albiei, transportului sedimentelor și a migrării biotei, care întrerup conectivitatea 
longitudinală a corpului de apă; 

- Lucrări în lungul râului - de tip diguri, amenajări agricole și piscicole, lucrări de 
regularizare și consolidare maluri, tăieri de meandre - cu efecte asupra 
vegetației din lunca inundabilă și a zonelor de reproducere și asupra profilului 
longitudinal al râului, structurii substratului și biotei, care conduc la pierderea 
conectivității laterale; 

- Prelevări şi restituţii/ derivaţii - prize de apă, restituţii folosinţe (evacuări), 
derivaţii cu efecte asupra curgerii minime, stabilităţii albiei şi biotei. 

În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări 
hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de 
suprafață, la nivelul bazinului hidrografic Jiu s-a identificat un număr de 7 presiuni 
hidromorfologice semnificative. 

În bazinul hidrografic Jiu, pe lângă presiunile potențial semnificative prezentate anterior, 
au fost identificate şi alte tipuri de activităţi/presiuni care pot afecta starea corpurilor de 
apă, respectiv: poluări accidentale, activităţile de pescuit și acvacultură, extragerea 
balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările forestiere, 
presiuni neidentificate, etc. 
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Potrivit Planului de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu, în bazinul 
hidrografic Jiu au fost identificate un număr total de 713 presiuni potențial semnificative, 
tipul acestora fiind prezentat în figura 3.9. Se constată că ponderea cea mai mare a 
presiunilor este reprezentată de presiunile difuze provenite din aglomerări umane fără 
sisteme de colectare și din agricultură şi de presiunile punctiforme – ape uzate 
evacuate de la sistemele de colectare şi epurare a aglomerărilor. 

 
Figura 3.9. Ponderea presiunilor potenţial semnificative 

Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative s-a realizat pornind de la 
evaluarea stării corpurilor de apă, pentru care s-au utilizat, în principal, datele de 
monitoring din anul 2013. Din analiza efectuată rezultă că în bazinul hidrografic Jiu 
dintr-un total de 169 corpuri de apă, au fost identificate ca fiind la risc în anul 2021 un 
număr total de 10 corpuri de apă. 

Starea apelor subterane  

Resursele de apă subterană din bazinul hidrografic Jiu au fost estimate la 1.035 mil 
m3/an, din care 568 mil m3/an provin din ape freatice și 467 mil m3/an din ape de 
adâncime. Resursele de apă subterană reprezintă aproape 25% din apa de suprafață, 
dar sunt de bună calitate, fiind utilizate ca ape potabile (pentru populație). 

Apele subterane freatice sunt acumulate mai ales în depozitele de terasă și 
piemontane, sunt ape de bună calitate și asigură în cea mai mare parte alimentarea 
gospodăriilor din mediul rural prin fântânile existente. Apele freatice cu alimentare 
dominant pluvială in perioade de secetă prelungită se epuizează astfel că pentru multe 
localități se impune căutarea apelor de adâncime sau a celor din rețeaua hidrografică. 

Apele subterane de adâncime sunt cantonate mai ales în depozitele miocene din lunca 
Jiului și în depresiunea Câmpu Mare – Tg. Jiu. Debitele cele mai importante și condiţiile 
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mai bune de exploatat pentru apele subterane de adâncine se intâlnesc în lungul 
principalelor văi și în zonele depresionare. 

Potrivit Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Jiu, pe teritoriul 
bazinului hidrografic Jiu au fost identificate, delimitate și caracterizate opt corpuri de apă 
subterană, din care patru sunt corpuri mixte (freatice și de adâncime) şi anume 
ROJI01,ROJI02, ROJI03 şi ROJI04, două sunt de adâncime (ROJI07 şi ROJI08), iar 
două sunt corpuri de apă subterană freatică (ROJI05 si ROJI06). 

Corpul de apă subterană ROJI01 Câmpu lui Neag – Petrila - Depresiunea Petroşani 
este de tip fisural, fiind acumulat în conglomerate, gresii, marne şi argile şistoase, de 
vârstă burdigaliană, din alcătuirea bazinului sedimentar Petroşani. Infiltraţia eficace este 
de 315 – 472,5 mm/an, gradul de protecţie fiind puternic nesatisfăcător. Debitele 
izvoarelor oscilează între 0,14 şi 6 l/s. Alimentarea corpului se face din zona de ramă, 
fiind predominantă din apele de suprafaţă, la care se adaugă şi aportul din precipitaţii. 
Corpul de apă subterană ROJI01, cu dezvoltare în zonă dominant montană are 
suprafaţa acoperită într-o proporţie mai mică (45%) de suprafeţe agricole. 

Corpul de apă subterană ROJI02 Cloşani – Baia de Aramă - Podişul Mehedinţi - corpul 
de apă subterană freatică şi de adâncime este de tip carstic-fisural, fiind acumulat în 
calcare, marnocalcare, gresii şi conglomerate, de vârstă jurasic-cretacică, ale 
Autohtonului Danubian şi ale Pânzei de Severin. Infiltraţia eficace este 472,5 – 630 
mm/an, gradul de protecţie fiind puternic nesatisfăcător. Descărcările prin izvoare au 
indicat debite de 32,5 – 254,6 l/s. Acest corp este alimentat din precipitaţii şi din pierderi 
în subteran ale apelor de suprafaţă. Chimismul apelor, determinat de parageneza 
minerală specifică calcarelor, este bicarbonatat, calcic, magneziene. Corpul de apă 
subterană cu dezvoltare în zona montană are suprafaţa acoperită dominant de păduri. 

Corpul de apă subterană ROJI03 Tismana – Dobriţa - Munţii Vâlcan - corpul de apă 
subterană mixt (freatic şi de adâncime), de tip carstic-fisural, este situat în partea de 
sud a Munţilor Vâlcan, fiind acumulat în calcare, marnocalcare, gresii şi conglomerate, 
de vârstă jurasic-cretacică, din alcătuirea Autohtonului Danubian. Infiltraţia eficace a 
fost apreciată la 472,5 – 630 mm/an, gradul de protecţie fiind puternic nesatisfăcător. 
Nota specifică a izvoarelor din zona carstică o reprezintă valoarea mare a debitelor, 
respectiv între 68,8 şi 604 l/s. Drenarea apelor subterane se face către văile principale, 
la care se adaugă şi o descărcare subterană în depozitele badeniene, sarmaţiene şi 
meoţiene aparţinând flancului intern al Avanfosei Carpatice. Chimismul apelor lor 
variază de la bicarbonatatcalcic la bicarbonatatcalcic - clorosodic – sulfatat-magnezian. 
Protecţia naturală a corpului dezvoltat în roci carstice este redusă dar lipsa factorilor 
poluanţi oferă condiţiile ca apa să fie de calitate. Corpul de apă subterană cu dezvoltare 
în zona montană are suprafaţa acoperită dominant de păduri. 
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Corpul de apă subterană ROJI04 Vârciorova – Nadanova – Ponoarele - Podişul 
Mehedinţi - corpul de apă subterană (freatică şi de adâncime) este de tip carstic-fisural, 
fiind acumulat în depozite jurasic-cretacice, reprezentate prin calcare din alcătuirea 
Autohtonului Danubian şi prin calcare, marnocalcare, gresii şi conglomerate din 
alcătuirea Pânzei de Severin. Infiltraţia eficace a fost estimată la 472,5 – 630 mm/an, 
ceea ce conferă un grad de protecţie puternic nesatisfăcător. Descărcarea apelor 
subterane se realizează prin izvoare ale căror debite oscilează între 0,1 şi 114,5 l/s. 
sunt bicarbonatat calcice conform paragenezei minerale specifică calcarelor. Corpul de 
apă subterană cu dezvoltare în zona montană are suprafaţa acoperită dominant de 
păduri. 

Corpul de apă subterană freatică ROJI05 Lunca şi terasele Jiului - este de tip poros 
permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă şi terasă ale văii Jiului şi afluenţilor săi fiind 
de vârstă cuaternară. Alimentarea acviferelor freatice se face atât prin infiltrarea 
precipitaţiilor cât şi prin drenarea complexului acvifer al Pleistocenului inferior din 
câmpul înalt, sau prin drenarea stratelor acvifere din trepte morfologice superioare cu 
care vin în contact.  

Corpul de apă subterană ROJI06 Lunca şi terasele Dunării - corpul de apă subterană 
freatică de tip poros permeabil se dezvoltă în depozitele din lunca şi terasele Dunării şi 
este de vârstă cuaternară. Stratul acvifer freatic din luncă este cantonat în bolovănişuri 
şi pietrişuri prinse într-o masă de nisip mediu şi grosier, cu grosimi de 5-16 m şi cu 
debite ce variază între 4-8 l/s/foraj, pentru denivelări de 0,1-0,4 m. Chimismul apelor 
corpului variază de la carbonatat calcic mai mult sau mai puţin magnezian la 
bicarbonatat sodic. Suprafaţa corpului de apă subterană este acoperită în proporţie 
mare (76%) de terenuri agricole. 

Corpul de apă subterană ROJI07 Oltenia - corpul de apă subterană de adâncime, de 
vârstă daciană, este de tip poros-permeabil. În perimetrul Piemontului Getic complexul 
acvifer dacian se întâlneşte la adâncimi reduse în jumătatea vestică a perimetrului, 
adâncimi ce cresc treptat spre est. Alimentarea stratelor acvifere din cadrul complexului 
acvifer dacian se realizează prin infiltrarea precipitaţiilor în zonele în care acestea 
aflorează şi din orizonturile acvifere superioare în zonele în care există legătură 
hidraulică directă între acestea şi complexul Dacian. În Câmpia Olteniei stratele acvifere 
din depozitele daciene se alimentează din precipitaţii în zonele situate în sudul 
perimetrului unde acestea aflorează, din orizontul freatic acolo unde există legătură 
hidraulică directă între acestea, precum şi din apele de suprafaţă. Din punct de vedere 
hidrochimic apele subterane cantonate în complexul acvifer Dacian îndeplinesc 
condiţiile de potabilitate admisibile, fiind ape bicarbonate cu mineralizaţia totală până la 
1 gr/l şi duritatea totală sub 30 grade germane în zona Motru- Rovinari-Tg.Cărbuneşti, 
unde sunt folosite la alimentarea cu apă a oraşelor respective. Importanţa economică a 
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acestui complex este cu totul deosebită datorită atât capacităţii mari de înmagazinare a 
apei cât şi presiunii de strat ridicate. 

Corpul de apă subterană ROJI08 – Tg. Jiu - corpul de apă subterană de adâncime este 
de tip poros-permeabil, cantonat în depozite de vârstă sarmaţian-meoţiană. În aceste 
depozite, la nord de Tg.Jiu, în ulucul depresionar de la Bumbeşti-Curtişoara-Iezureni se 
dezvoltă un complex acvifer de vârstă sarmaţian-meoţiană deosebit de productiv. 

Caracterizarea stării apelor subterane, respectiv starea cantitativă şi starea chimică, 
se bazează pe un sistem de clasificare format din 2 clase: bună şi altă stare decât bună 
(slabă). 

Potrivit Planului de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu, punctele de 
monitorizare chimică şi cantitativă pentru cele 8 corpuri de apă subterane din bazinul 
hidrografic Jiu sunt prezintate în figurile 3.10 și 3.11. 

 
Figura 3.10. Reţeaua de monitorizare chimică a apelor subterane  

din bazinul hidrografic Jiu 
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Figura 3.11. Reţeaua de monitorizare cantitativă a apelor subterane  

din bazinul hidrografic Jiu 

In vederea analizei cantitative și chimice a celor 8 corpuri de apă au fost monitorizați 
următorii parametri: elemente cantitative – H, Q și elemente fizico – chimice – oxigen, 
pH, conductivitate, azotați, amoniu, alcalinitate, alți nutrienți (azotoți, ortofosfați), 
substanțe prioritare și substanțe prioritare periculoase, poluanți specifici neprioritari, 
precum și alți poluanți și parametri (inclusiv ionii majori). 

Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, anual se 
efectuează observaţii şi măsurători ale nivelului hidrostatic (în cazul acviferului freatic) şi 
ale nivelului piezometric (în cazul acviferelor de adâncime) în forajele aparţinând Reţelei 
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Hidrogeologice Naţionale. Astfel, corpurile de apă subterană au fost monitorizate din 
punct de vedere cantitativ, printr-un număr de 157 foraje. Frecvenţa de măsurare a 
nivelurilor hidrostatice a fost de 2, 3, 5 şi 10 măsurători pe lună. 

Din analiza realizată, rezultă că niciun corp de apă subterană din cele opt corpuri 
delimitate pe teritoriul ABA Jiu nu este în starea cantitativă slabă, (figura 3.12).  

 
Figura 3.12. Starea cantitativă a corpurilor de apă subterană atribuite ABA Jiu 

Metodologia de evaluare a stării chimice a corpurilor de apă subterană a urmat 
prevederile Directivele privind Apele Subterane (2006/118/EC) precum şi recomandările 
Ghidului European nr.18 „Guidance on groundwaters status and trend assessment”. 

Pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane, corpurile de apă au fost 
monitorizate printr-un număr de 92 de puncte, dintre care 70 sunt foraje hidrogeologice 
de observaţie pentru acviferul freatic, 3 foraje de control al poluării amplasate pe 
platforme industriale, 5 foraje aparţinând terţilor, 4 foraje de adâncime din reţeaua 
hidrogeologică, 9 izvoare şi un dren. 

În urma analizei rezultatelor monitorizării calitative a corpurilor de apă ROJI01, ROJI02, 
ROJI03, ROJI04 și ROJI08 s-a constat faptul că nu s-au înregistrat depăşiri ale 
valorilor prag/standarde de calitate la nici unul din indicatorii determinaţi. Prin 
urmare, corpurile de apă se consideră a fi în stare chimică bună. 
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Rezultatele monitorizării calitative a corpurilor de apă ROJI05 și ROJI06 indică că 
starea chimică a corpurilor de apă este slabă.  

Calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROJI05 a fost urmărită prin foraje, 
care aparţin Reţelei Hidrogeologice Naţionale, dar și foraje pentru urmărirea poluării 
apelor freatice situate în zona platformei industriale Işalniţa. Din analiza realizată a 
rezultat faptul că au fost întregistrate depășiri la standardul de calitate pentru NO3, la 
valorile prag pentru PO4, Cl şi SO4. Din cauza faptului că depăşirile au fost mai mari 
de 20% din suprafaţa corpului de apă subterană la azotaţi (21%), se consideră că 
starea chimică a corpului de apă ROJI05 este slabă. 

Calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROJI06 a fost urmărită prin foraje 
aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale, izvoare, precum şi foraje pentru controlul 
poluării apelor freatice aflate în zona platformei industriale Băileşti. Din analiza realizată 
au rezultat depăşiri ale valorilor prag la NH4 şi fosfaţi, precum şi pentru standardul de 
calitate la NO3. Din cauza faptului că depăşirile au fost mai mari de 20% din 
suprafaţa corpului de apă subterană la azotaţi (31%), se consideră că starea 
chimică a corpului de apă ROJI06 este slabă. 

Reţeaua de monitorizare calitativă a corpului de apă subterană ROJI07 a cuprins 9 
foraje, dintre care 6 foraje de adâncime din Reţeaua Hidrogeologică Naţion ală şi foraje 
de exploatare. Din analiza indicatorilor chimici determinaţi, s-au constatat depăşiri ale 
valorilor de prag la amoniu și fosfați, precum și ale standardului de calitate pentru NO3. 
Deoarece la niciun parametru suprafaţa cu depăşiri nu excede 20% din suprafaţa 
corpului de apă subterană, se consideră că starea chimică a corpului de apă 
ROJI07 este bună. 

Starea cantitativă şi calitativă pentru cele 8 corpuri de apă subterană delimitate pe 
teritoriul ABA Jiu este prezentată în tabelul 3.5. 

Tabelul 3.5. Starea corpurilor de apă subterană aferente ABA Jiu 

Nr. 
crt. 

Cod/nume corp de apă subterană 
Stare 

cantitativă 
Stare 

calitativă 

1. ROJI01/Câmpu lui Neag – Petrila (Depresiunea Petroşani) B B 

2. ROJI02/Cloşani - Baia de Aramă (Podişul Mehedinţi) B B 

3. ROJI03/Tismana - Dobriţa (Munţii Vâlcan) B B 

4. ROJI04/ Vârciorova – Nadanova - Ponoarele (Podişul Mehedinţi) B B 

5. ROJI05/Lunca şi terasele Jiului şi afluenţilor săi B S 

6. ROJI06/ Lunca şi terasele Dunării (Calafat) B S 

7. ROJI07/ Oltenia B B 

8. ROJI08/Tg. Jiu B B 

Sursă: Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Jiu 

Starea calitativă a corpurilor de apă subterană este prezentată în figura 3.13. 
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Figura 3.13. Starea chimică a corpurilor de apă subterană atribuite ABA Jiu 

Presiuni semnificative asupra apelor subterane 

Cele mai frecvente surse de poluare care pot conduce la deteriorarea apelor subterane 
din punct de vedere calitativ sunt sursele de poluare difuză. 

Pentru fiecare corp de apă subterană au fost identificateurmătoarele surse potenţiale de 
poluare: aglomerări umane prin lipsa sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate 
menajere sau industriale, activităţile agricole (creşterea animalelor, cultivarea excesivă 
a terenurilor agricole, ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de 
stocare a dejecţiilor, unităţi care utilizează pesticide, etc.), activităţile industriale (inclusiv 
depozitele de deşeuri), captări de apă semnificative, care pot depăşi rata naturală de 
reîncarcare a acviferului. 

De asemenea, a fost avut în vedere faptul că dinamica apelor subterane este mult mai 
lentă decât cea a apelor de suprafață, astfel încât efectul oricăror măsuri se face simțit 
după o perioadă mai lungă de timp. 

Starea calitativă a corpurilor de apă potrivit Planului de management actualizat al 
bazinului hidrografic Jiu 

Corpul de apă subterană ROJI01 are suprafaţă mică acoperită de terenuri agricole, 
motiv pentru care se poate admite că impactul asupra stării calitative a acestui corp de 
apă subterană, determinat de posibila utilizare a fertilizatorilor pe aceste terenuri, este 
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nesemnificativ. Ca surse de poluare a fost identificată poluarea cauzată de sursele 
industriale (ind. extracţiei cărbunelui) şi depozitele de deşeuri nepericuloase, care ar 
putea avea un impact local, negativ, asupra stării calitative a corpului de apă subterană. 

Corpurile de apă subterană ROJI02 ROJI03 şi ROJI04 au cea mai mare parte a 
suprafeţei acoperită dominant de păduri, ceea ce indică lipsa unui impact determinat de 
sursele de poluare de la suprafaţă. 

Corpul de apă subterană ROJI05 are cea mai mare parte a suprafeţei ocupată de 
terenuri cultivate. Dacă pe aceste suprafeţe se practică o agricultura intensivă şi se 
aplică fertilizatori este posibil ca aceştia să aibă un impact negativ asupra stării 
calitative a corpului de apă subterană. Alte surse de poluare care afectează starea 
calitativă a acestui corp de apă subterană sunt poluările determinatede unităţi din 
industrie (industria energetică au fost identificate la Turceni, Ţicleni, Rovinari, Işalniţa, 
Craiova; alte surse industriale la Bucovăţ, Tg. Jiu, Craiova, Podari) şi poluarea cauzată 
de activităţile agricole şi zootehnice la Brăneşti, Brădeşti, Cârcea, Bucovăţ, Ierzureni 
etc. 

Corpul de apă subterană ROJI06 are cea mai mare parte a suprafeţei ocupată de 
terenuri cultivate. Dacă pe aceste suprafeţe se practică o agricultura intensivă şi se 
aplică fertilizatori este posibil ca aceştia să aibă un impact negativ asupra stării 
calitative a corpului de apă subterană. 

Corpurile de apă subterană ROJI07 și ROJI08 au depozite acoperitoare consistente, 
prin urmare nu sunt afectate de surse de poluare de la suprafaţă. 

Din punct de vedere al impactului asupra stării cantitative a corpurilor de apă subterane, 
presiunile cantitative sunt considerate captările semnificative de apă, care pot 
depăşi rata naturală de reîncarcare a acviferului. 

În spaţiul hidrografic Jiu, apa subterană este folosită atât în scopul alimentării cu apă a 
populaţiei cât şi în scop industrial, agricol, etc. 

La nivelul anului 2013 pe teritoriul administrat de ABA Jiu au existat un număr total de 
284 faţă de 467 de captări câte au fost în anul 2011, (figura 3.14.). Datele evidențiază 
că cele mai multe volume captate se extrag din corpul de apă subterană ROJI03 
(reprezentând ~43% din numărul total al volumelor captate). De asemenea, din corpul 
de apă de adâncime ROJI07-Oltenia, volumele captate reprezintă un procent important 
din totalul volumelor captate (~26%). 
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Figura 3.14. Total volume captate din corpurile de apă subterane 

Potrivit datelor prezentate în tabelul 3.5., cea mai mare parte a apei captate din 
corpurile de apă aferente BH Jiu este utilizată pentru alimentarea cu apă a populaţiei. 

Tabel 3.5. Volumele captate din corpurile de apă subterană în anul 2013 

Corp de apă 
subterană 

TOTAL volume 
captate,  

(mii mc/an) 

Alimentarea 
populatiei,  
(mii mc/an) 

Industrie, 
(mii mc/an) 

Agricultura, 
(mii mc/an) 

ROJI01 1337,00 1066,50 270,50 0,00 
ROJI02 172,52 172,52 0,00 0,00 
ROJI03 14504,00 14504,00 0,00 0,00 
ROJI04 112,13 112,13 0,00 0,00 
ROJI05 4690,85 3146,23 913,83 630,78 
ROJI06 3816,94 2847,98 425,42 543,54 
ROJI07 8864,07 6138,49 2616,81 108,77 
ROJI08 493,61 493,61 0,00 0,00 
TOTAL 33991,12 28481,46 4226,56 1283,09 

Sursă: ABA Jiu 

Din numărul total de captări, au fost identificate ca exploatări semnificative de ape 
subterane 3 captări cu debite mai mari sau egale cu 1500 mii mc/an (2502 mii mc/an, 
volum captat din corpul de apă ROJI05; 2916 mii mc/an, volum captat din corpul de apă 
ROJI03.   

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de 
apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu au fost semnalate probleme deosebite, 
prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. 
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3.1.3. Factorul de mediu aer 

Calitatea aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind calitatea aerului şi un aer mai curat în Europa şi 
Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, 
cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile policiclice aromatice în aerul ambiental. 

Evaluarea situaţiei existente în ceea ce privește calitatea aerului în judeţul Gorj s-a 
realizat cu ajutorul datelor furnizate de Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj în studiile 
Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023 și Raportul anual 
privind starea factorilor de mediu in judetul Gorj, 2018. 

La nivelul anului 2018, conform Raportului anual privind starea factorilor de mediu in 
judetul Gorj, monitorizarea calităţii aerului înconjurător în județul Gorj s-a realizat prin 
măsurări continue în puncte fixe prin intermediul a 3 staţii automate ce fac parte din 
Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (R.N.M.C.A.). Cele trei stații 
automate sunt amplasate în Târgu Jiu, staţia GJ-1 – Str. V. Alecsandri nr. 2, în 
Rovinari, staţia GJ-2 – Str. Constructorilor nr. 7 şi respectiv în Turceni, staţia GJ-3 – 
Str. Muncii nr. 452 B, conform criteriilor de amplasare prevăzute în OM 592/2002, 
abrogat ulterior de către Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
(figura 3.15). 

 

 

 

 

 

Str. V. Alecsandri, nr. 2, Tg. 
Jiu 

 

Str. Constructorilor, nr. 7, 
Rovinari 

 

Str. Muncii, nr. 452 B, 
Turceni 

Figura 3.15. Amplasarea staţiilor de monitorizare automată a calitaţii aerului în judeţul Gorj 

Staţiile sunt dotate cu analizoare automate ce măsoară continuu concentraţiile în aerul 
înconjurător ale următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOx), 
monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie (PM10). De asemenea, în 

Gj – 1 industrial: 

Gj – 2 industrial: 

Gj – 3 industrial: 

Legendă 
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scopul interpretării datelor privind calitatea aerului, sunt monitorizaţi şi o serie de 
parametrii meteorologici: temperatura, precipitaţii, direcţia şi viteza vântului, umiditatea 
relativă, presiunea, radiaţia solară. 

Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate pentru măsurarea 
concentraţiilor de metale grele, plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), din 
particule în suspensie şi din depuneri, precum pentru determinarea prin metoda 
gravimetrică a concentraţiilor de pulberi (PM10). 

Din analiza datelor obținute în stațiile de monitorizare prezentate în Raportul de calitate 
a aerului în județul Gorj, anul 2019, se constată că la nivelul anului 2019 pentru 
majoritatea poluanţilor monitorizați la cele trei stații automate de monitorizare a calității 
aerului (NO2, CO, O3, Pb, As, Cd şi Ni), concentrațiile înregistrate nu au depăşit valorile 
limită anuale, respectiv valorile ţintă. Pentru PM10 s-a efectuat monitorizarea continuă 
prin metoda gravimetrică la staţiile GJ-1, GJ-2 şi GJ-3. Pentru nici una din stații nu s-au 
înregistrat mai mult de 35 de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru sănătate (50 
µg/mc)/an calendaristic. In ceea ce privește poluantul SO2 în anul 2019, s-au înregistrat 
trei depășiri a valorii limită orară la stația GJ-3 Turceni. Nu au fost înregistrate depășiri 
ale pragului de alertă la cele trei stații de monitorizare (tabel 3.6.). 

Tabel 3.6. Situaţia centralizată a datelor de calitate a aerului pentru staţiile automate de 
monitorizare din judeţul Gorj, în anul 2019 

Staţie Poluant Media 
anuală U.M. Tip depăşire Nr. depăşiri Captură de 

date (%) 

GJ – 1 Târgu Jiu 

GJ-1 SO2 17,99 µg/m3   95,07 
GJ-1 NO2 23,66 µg/m3   95,09 
GJ-1 CO 0,43 mg/m3   95,98 
GJ-1 Ozon 39,88 µg/m3   94,79 
GJ-1 PM10 gravimetric 26,68 µg/m3 VL 24 ore 20 97,26 
GJ-1 PM10 automat 20,01 µg/m3 VL 24 ore 9 76,02 
GJ-1 Pb 0,0024 µg/m3   89,31 
GJ-1 Ni 2,3138 ng/m3   89,31 
GJ-1 Cd 0,3553 ng/m3   89,31 
GJ-1 As 0,0,0117 ng/m3   89,31 

GJ – 2 Rovinari 

GJ-2 SO2 11,74 µg/m3   94,46 

GJ-2 NO2 12,62 µg/m3   94,59 
GJ-2 CO 0,43 mg/m3   94,68 
GJ-2 Ozon 53,54 µg/m3   94,12 
GJ-2 PM10 gravimetric 34,57 µg/m3 VL 24 ore 34 98,37 
GJ-2 PM10 automat 30,71 µg/m3 VL 24 ore 27 93,30 
GJ-2 Pb 0,0022 µg/m3   90,15 
GJ-2 Ni 2,4099 ng/m3   90,15 
GJ-2 Cd 0,4042 ng/m3   90,15 
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Staţie Poluant Media 
anuală U.M. Tip depăşire Nr. depăşiri Captură de 

date (%) 

GJ-2 As 0,0118 ng/m3   90,15 

GJ – 3 Turceni 

GJ-3 SO2 17,78 µg/m3 VL ora 3 95,01 

GJ-3 NO2 20,12 µg/m3   93,31 
GJ-3 CO 1,03 mg/m3   94,11 
GJ-3 PM10 gravimetric 22,55 µg/m3 VL 24 ore 6 97,26 
GJ-3 PM10 automat 15,10 µg/m3 VL 24 ore 6 87,96 
GJ-3 Pb 0,0022 ng/m3   89,04 
GJ-3 Ni 2,1229 ng/m3   89,04 
GJ-3 Cd 0,3787 ng/m3   89,04 
GJ-3 As 0,0138 ng/m3   89,04 

Sursă: Raport de calitate a aerului în județul Gorj, anul 2019 

Tendințe privind concentrațiile medii anuale ale anumitor poluanți atmosferici 

Din analiza evoluției concentrațiilor de poluanți în aer înregistrate în perioada 2010 - 
2019, se observă că la toţi poluanţii aflați în studiu există o tendinţă generală de 
reducere a concentraţiilor medii anuale, care de regulă s-au situat sub valorile limită / 
valorile țintă. 

Evoluția concentrațiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul înconjurător este 
prezentată în continuare, pentru fiecare poluant în parte. In perioada 2010 – 2019, 
datele colectate la anumite stații pentru poluanții monitorizați au fost sub 75%, fiind 
astfel insuficiente pentru a calcula mediile anuale şi pentru a respecta criteriile de 
calitate conform Legii 104/2011. 

Dioxid de sulf, (SO2) 

Emisiile anuale de dioxid de carbon înregistrate în perioada 2010 – 2019 în stațiile de 
monitorizare au prezentat o evoluție oscilantă, dar cu o tendința generală de reducere a 
concentraţiilor medii anuale. În urma măsurărilor efectuate în anul 2019 în staţiile 
automate existente, nu s-au înregistrat valori ale concentraţiei de dioxid de sulf, care să 
depăşească pragul de alertă sau nivelul critic pentru protecţia vegetaţiei prevăzute în 
Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. După cum s-a 
menționat anterior, în anul 2019 s-au înregistrat trei depășiri a valorii limită orară la 
stația GJ-3 Turceni. 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Dioxidul de sulf - SO2 

Prag de alerta 
500 ug/m3- măsurat timp de 3 ore consecutiv, în puncte reprezentative pentru 
calitatea aerului pentru o suprafată de cel putin 100 km2 sau pentru o întreaga 
zonă sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai mică. 

Valori limita 350 ug/m3- valoarea limită orară pentru protecția sănătații umane 
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LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Dioxidul de sulf - SO2 

125 ug/m3- valoarea limită zilnică pentru protecția sănătații umane 

Nivel critic 20 ug/m3- nivel critic pentru protecția vegetației, an calendarisitic și iarnă (1 
octombrie - 31 martie) 

Tabel 3.7. Concentraţii medii anuale de dioxid de sulf (µg/m3) înregistrate la stațiile de 
monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 13,22 * 19,26 13,11 * * * 8,41 12,59 17,99 

Gj-2 Rovinari * * 32,89 29,70 24,10 * * 8,00 9,95 11,74 

Gj-3 Turceni 16,33 24,5 * 23,39 13,37 * * * 17,73 17,78 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.16. Concentrații medii anuale de SO2 înregistrate la stațiile 

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Dioxid de azot, (NO2) 

Emisiile anuale de dioxid de azot înregistrate în perioada 2010 – 2019 în stațiile de 
monitorizare au prezentat o evoluție oscilantă, dar cu o tendință generală de reducere a 
concentraţiilor medii anuale. Potrivit valorilor medii anuale înregistrate în perioada 
analizată, nu s-a depășit valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane de 40 
µg/m3 prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. Valoarea maximă anuală a concentraţiei de dioxid de azot a fost de 29,95 
µg/m3, înregistrată în staţia GJ – 2 Rovinari, în anul 2013, valoare situată sub valoarea 
limită anuală pentru protecția sănătății umane. 
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În urma măsurărilor efectuate în anul 2019 în staţiile automate existente, nu s-au 
înregistrat valori ale concentraţiei de dioxid de azot, care să depăşească pragul de 
alertă sau valoarea limită orară și anuală pentru protecția sănătăţii umane prevăzute în 
Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Oxizi de azot - NOx 

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

Valori limită 200 ug/m3 NO2 - valoarea limită orără pentru protecția sănătăţii umane 
40 ug/m3 NO2 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătăţii umane 

Nivel critic 30 ug/m3 NOx - nivelul critic anual pentru protecția vegetației 

Tabel 3.8. Concentraţii medii anuale de dioxid de azot (µg/m3) înregistrate la stațiile de 
monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu * * 21,65 8,92 * 7,21 * 15,07 15,14 23,66 

Gj-2 Rovinari 13,59 14,71 25,02 29,95 18,13 * * 17,04 14,85 12,62 

Gj-3 Turceni 15,61 14,729 20,35 18,35 22,26 * * * 13,63 20,12 

Valoarea 
limită anuală 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.17. Concentrații medii anuale de NO2 înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Oxizi de azot, (NO) 
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Emisiile anuale de oxizi de azot înregistrate în perioada analizată în stațiile de 
monitorizare au prezentat o evoluție oscilantă, dar cu o ușoară tendință de reducere a 
concentraţiilor medii anuale în anul 2018 față de 2017. 

Concentrațiile medii anuale de oxizi de azot înregistrate în staţiile automate existente au 
prezentat cele mai mari valori în perioada 2012 – 2014, depășind astfel nivelul critic 
anual pentru protecția vegetației prevăzut în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind 
calitatea aerului înconjurător.  

Tabel 3.9. Concentraţii medii anuale de oxizi de azot (µg/m3) înregistrate la stațiile de 
monitorizare, în perioada 2010 - 2018 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gj-1 Tg. Jiu * * 37,71 18,92 * 14,53 * 27,35 27,01 

Gj-2 Rovinari 27,41 27,66 37,36 49,96 34,96 * * 26,36 24,17 

Gj-3 Turceni 25,19 23,76 32,01 37,23 44,54 * * * 21,7 

Sursă: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023 

 
Figura 3.18. Concentrații medii anuale de NOx înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2018 

Particule în suspensie, (PM10) 

Emisiile anuale de particule în suspensie înregistrate în perioada 2010 – 2019 în stațiile 
de monitorizare au prezentat o evoluție oscilantă, dar cu o ușoară tendința de reducere 
a concentraţiilor medii anuale. In perioada analizată, cea mai mare valoare anuală de 
46,7 µg/m3 a fost înregistrată în anul 2010, la stația de monitorizare GJ – 2 Rovinari, 
depășind astfel valoarea limită anuală pentru protecția sănătăţii de 40 µg/m3, prevăzută 
în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  
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In anul 2019, rezultatele monitorizării continue prin metoda gravimetrica a poluantului 
PM10 la staţiile GJ-1, GJ-2 şi GJ-3 au evidențiat că au fost înregistrate mai puțin de 35 
de depăşiri ale valorii limită zilnice pentru sănătate (50 µg/mc)/an calendaristic. 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Particule în suspensie - PM10 

Valori 
limită 

50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane 
40 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătăţii umane 

Tabel 3.10. Concentraţii medii anuale de PM10 (µg/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 31,87 * 34,39 * * * 25,26 26,08 26,52 26,68 

Gj-2 Rovinari 46,7 * * 38,78 33,82 * * 34,53 34,38 34,57 

Gj-3 Turceni * * * 25,97 21,6 * * * 26,66 22,55 

Valoarea 
limită anuală 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.19. Concentrații medii anuale de PM10 înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Monoxid de carbon, (CO) 

Emisiile anuale de monoxid de carbon înregistrate în perioada 2010 – 2019 în stațiile de 
monitorizare au prezentat o tendința generală de reducere a concentraţiilor medii 
anuale. 

În urma măsurărilor efectuate în perioada analizată în staţiile automate existente, nu s-
au înregistrat valori ale concentraţiei de monoxid de carbon, care să depăşească 
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valoarea limită pentru protecția sănătății umane prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 
2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Monoxid de carbon - CO 

Valoare limită 10 mg/m3 - valoarea limită pentru protecția sănătății umane (valoarea maximă zilnică 
a mediilor pe 8 ore) 

Tabel 3.11. Concentraţii medii anuale de CO (mg/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2018 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 0.48 0.51 0.4 0.49 * * * 0.45 0.36 0,43 

Gj-2 Rovinari 0.36 0.52 0.52 0.29 0.28 * * 0.4 0.34 0,43 

Gj-3 Turceni 0.42 * * * * * * * 0.68 1,03 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.20. Concentrații medii anuale de CO înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Ozon, (O3) 

În judeţul Gorj, ozonul se măsoară în următoarele staţii: Gj – 1 Târgu Jiu și Gj – 2 
Rovinari. Emisiile anuale de ozon înregistrate în perioada 2010 – 2019 în stațiile de 
monitorizare au prezentat o evoluție oscilantă, dar cu o tendință generală de creștere a 
concentraţiilor medii anuale în anii 2017 și 2018 față de anii anteriori. La nivelul anului 
2019, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită, valorii țintă, pragului de informare și 
pragului de alertă. 
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LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Ozon - O3 

Prag de alertă 240 µg/m3- media pe 1 h 

Valori țintă 

120 µg /m3 - valoare țintă pentru protecția sănătății umane (valoarea 
maximă zilnică a mediilor pe 8 ore)  
18.000 ug/m3 x h (AOT40) - valoare țintă pentru protecția vegetației 
(perioadă de mediere: mai - iulie) 

Obiectiv pe termen 
lung 

120 µg/m3 - obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane 
(valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic) 
6000 µg/m3 x h (AOT40) - obiectivul pe termen lung pentru protecția 
vegetației (perioadă de mediere: mai - iulie) 

Tabel 3.12. Concentraţii medii anuale de O3 (µg/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 28.16 23.83 29.27 27.27 * * * 50.02 43.59 39,88 

Gj-2 Rovinari 21.62 24.51 29.81 18.38 18.37 * * 31.86 38.04 53,54 

Gj-3 Turceni - - - - - - - - -  

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.21. Concentrații medii anuale de O3 înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Metale grele: Pb, As, Cd, Ni 

Emisiile anuale de metale grele înregistrate în perioada 2010 – 2019 în stațiile de 
monitorizare au prezentat o tendință generală de reducere a concentraţiilor medii 
anuale. Determinările pentru plumb, arsen, cadmiu și nichel au fost realizate prin 
metoda spectroscopiei cu absorbție atomică, din pulberi în suspensie fracțiunea PM10 
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colectate pe filtre în stațiile de monitorizare automata a calității aerului. Nu s-au 
înregistrat depășiri ale valorii limită pentru plub, respectiv ale valorilor țintă pentru arsen, 
cadmiu și nichel prevăzute în legea nr. 104/2011. 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Plumb - Pb 

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

 

LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 
Aş, Cd şi Ni 

Arsen 6 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10, mediată pentru un an calendaristic. 

Cadmiu 5 ng/m3 - valoarea țintă pentru conţinutul total din fracția PM10, mediată pentru un an calendaristic. 

Nichel 20 ng/m3 - valoarea țintă pentru conţinutul total din fracția PM10, mediată pentru un an calendaristic. 

Tabel 3.13. Concentraţii medii anuale de Pb (µg/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 0,007 * 0.006 * * * 0.003 * 0.002 0,0024 

Gj-2 Rovinari 0,005 * * 0.006 0.0031 * * * 0.002 0,0022 

Gj-3 Turceni * * * 0.005 0.0024 * * * 0.002 0,0022 

Valoarea 
limită  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

Valorile concentrațiilor medii anuale de Pb înregistrate în stațiile de monitorizare nu 
depășesc valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane de 0,5 ug/m3, 
prevăzută în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
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Figura 3.22. Concentrații medii anuale de Pb înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Tabel 3.14. Concentraţii medii anuale de As (ng/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 1.84 * 1.669 * * * 0.0254 * 0.0929 2,3138 

Gj-2 Rovinari 2.26 * * 1.38 0.017 * * * 0.0267 2,4099 

Gj-3 Turceni * * * 1.13 0.01 * * * 0.0194 2,1229 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.23. Concentrații medii anuale de As înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 
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Tabel 3.14. Concentraţii medii anuale de Cd (ng/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 0.35 * 0.6074 * * * 0.2611 * 0.7525 0,3553 

Gj-2 Rovinari 0.17 * * * 0.3186 * * * 0.7763 0,4042 

Gj-3 Turceni * * * * 0.2459 * * * 0.6473 0,3787 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 

 
Figura 3.23. Concentrații medii anuale de Cd înregistrate la stațiile  

de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Tabel 3.15. Concentraţii medii anuale de Ni (ng/m3) înregistrate la stațiile de monitorizare, în 
perioada 2010 - 2019 

Stația/Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gj-1 Tg. Jiu 0.76 * 1.1984 * * * 2.6901 * 1.7193 0,0117 

Gj-2 Rovinari 1.22 * * * 1.1707 * * * 1.9216 0,0118 

Gj-3 Turceni * * * * 1.074 * * * 1.8728 0,0138 

Sursă: perioada 2010 – 2018: Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj 2019 – 2023; anul 
2019 – Raport de calitate a erului în județul Gorj, 2019. 
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Figura 3.24. Concentrații medii anuale de Ni înregistrate la stațiile  
de monitorizare, în perioada 2010 - 2019 

Emisiile de poluanți atmosferici și principalele surse de emisie 

Poluarea atmosferei terestre este cauzată de diferite tipuri de poluanți ce provin din 
surse naturale, antropice sau mixte. Sursele de poluare antropică pot fi clasificate în: 

� surse staționare – sursele punctiforme reprezentate, în special, de coșurile de 
emisie din activitățile industriale și arderi industriale. Conform Raportului anual 
privind starea factorilor de mediu in judetul Gorj, 2018, cea mai importantă sursă 
staționară identificată la nivelul județului Gorj este reprezentată de instalațiile de 
ardere de capacități mari, ce emit importante emisii de SO2, NOx, CO, (figura 3.25 
și respectiv 3.27).    

� surse mobile – reprezentate de sursele din transporturi. In județul Gorj, sursa cea 
mai importantă de poluare o constituie traficul auto, (figura 3.26 și respectiv 3.27). 
Sunt emise atât gaze anorganice (oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon), cât 
şi compuşi organici volatili (benzen) sau pulberi PM10, PM2,5 cu conţinut de metale. 
Impactul cel mai mare apare în zonele construite şi cu artere de trafic aglomerate, 
unde dispersia poluanţilor este dificil de realizat. Concentraţiile poluanţilor 
atmosferici sunt mai crescute în zonele cu artere de trafic și clădiri înalte sub 
formă compactă, care împiedică dispersia. La depărtare de arterele de trafic 
intens, poluarea aerului scade rapid şi este destul de rar semnalată în zonele 
suburbane sau rurale. 

� surse de suprafață – reprezentate de sursele de emisii difuze și, în special, de 
cele rezidențiale, depozite de deșeuri, agricole, șantiere, construiri/modernizări de 
drumuri, depozite carburanți etc. Instalațiile de ardere cu putere termică mai mică 
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de 50MWt, utilizate pentru încălzirea individuală constituie principala sursă de 
poluare de suprafață în județul Gorj, (figura 3.26 și respectiv 3.27).  

Contribuția sectoarelor de activitate la emisiile de poluanți atmosferici la nivelul 
județului, în anul 2017, este prezentată în următoarele figuri.  

  
Emisii de poluanți cu efect de acidifiere Emisii de poluanți precursori ai ozonului 

  
Emisii de particule primare și precursori secundari de 

particule 
Emisii de metale grele 

 
Emisii de poluanți organici persistenți 

Figura 3.25. Contribuția sectorului energetic la emisiile de poluanți atmosferici, în anul 2017 
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Emisiile de substanțe acidifiante Emisii de precursori ai ozonului 

Emisii de particule primare și precursori secundari 
de particule 

Emisii de metale grele 

Figura 3.26. Contribuția sectorului transporturi la emisiile de poluanți atmosferici, în anul 2017 

 

  
Emisii de substanțe acidifiante Evoluția emisiilor de poluanți cu efect de acidifiere 
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Emisii de precursori ai ozonului 
Emisii de particule primare și precursori secundari 

de particule 

  

Emisii de metale grele Emisii de poluanți organici persistenți 

Figura 3.27. Contribuția sectoarelor de activitate la emisiile de poluanți atmosferici, în anul 2017 

Principalele sectoare care contribuie la emisiile de poluanți atmosferici în județul Gorj 
sunt transportul rutier, producția de energie și distribuție, industria - împărțită în 
consumul de energie în industrie, procesele industriale și utilizarea produselor, 
agricultura și deșeurile, care includ depozitele de deșeuri și activitatea de tratare a 
acesora. 

Cantitățile de poluanți emiși în atmosferă prin activitățile de colectare, tratare sau 
eliminare a deșeurilor nu sunt estimate ca fiind semnificative la nivel județean, dar ele 
pot avea impact important asupra caracteristicilor locale ale mediului și pot produce 
efecte nedorite pentru sănătatea populației sau ecosistemelor din zonele învecinate. 
Din datele prezentate în figura 3.27 se poate observa că gestionarea deșeurilor nu 
constituie o sursă cheie de poluare a calității aerului înconjurător.  

3.1.4. Schimbările climatice 

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante probleme actuale cu 
care se confruntă omenirea, iar cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă 
creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES): dioxid de carbon (CO2), metan 
(CH4), protoxid de azot (N2O), hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), 
hexafluorura de sulf (SF6), aerosoli, ozon (O3), vapori de apă. 
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Cercetările științifice confirmă faptul că încălzirea globală este rezultatul direct sau 
indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei 
terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei şi care se adaugă la 
variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă comparabilă de timp. 

Cu toate că la nivel global, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră se reduce în mod 
substanţial, creşterea frecevenței fenomenelor meteorologice extreme este din ce în ce 
mai evidentă, cu consecinţe severe pentru societate şi sectorul economic. 

In România, schimbările semnalate în regimul climatic (temperatura aerului şi 
precipitaţiile atmosferice), indică o tendinţă crescătoare a temperaturii medii anuale şi o 
scădere a cantităţilor medii anuale de precipitaţii la nivelul întregii țări. Potrivit INEGES, 
în România se preconizează o creștere a temperaturii medii anuale comparativ cu 
perioada 1980 - 1990, cu mici diferențe între rezultatele modelelor statistice de 
downscaling, aplicate modelelor climatice globale, în raport cu primele decenii ale 
secolului XXI și cu diferențe mai mari față de sfârșitul aceluiași secol.  

Pentru perioada 2020 - 2029, faţă de 1961 - 1990, se proiectează o creştere a 
temperaturii medii anuale a aerului cuprinsă între 0,5ºC și 1,5ºC. În perioada 2090 – 
2099, se estimează o creștere cuprinsă între 2,0ºC și 5,0ºC în funcție de scenariu (de 
exemplu, între 2,0°C și 2,5°C pentru scenariul care prevede cea mai scăzută creștere a 
temperaturii medii globale și între 4,0°C și 5,0°C, în cazul scenariului cu cea mai 
pronunțată creștere a temperaturii). 

Din punct de vedere pluviometric, peste 90% din prognozele climatice realizate pentru 
intervalul 2090 - 2099 au preconizat prezența fenomenului de secetă în timpul verii, în 
special, în partea de sud și sud-est a țării (cu abateri negative mai mari de 20% față de 
1980 – 1990). Luând în considerare precipitațiile din timpul iernii, abaterile sunt mai 
mici, în timp ce incertitudinea este mai mare. 

România s-a angajat să acţioneze pentru limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor 
concentraţiilor gazelor cu efect de seră în atmosferă prin semnarea în anul 1992 a 
Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC), ratificată 
în 1994 prin Legea 24, și a Protocolului de la Kyoto în 1999, ce a fost ratificat în 
ianuarie 2001, fiind prima parte din Anexa 1 a UNFCCC. Conform Protocolului de la 
Kyoto, România s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 8% 
comparativ cu nivelurile din 1989 (anul de bază) în prima perioadă de angajament 
2008-2012. În contextul Deciziei nr. 1/CMP 8, pentru a doua perioadă de angajament, 
2013-2020, România s-a angajat să reducă emisiile de GES cu 20% față de anul de 
referință, 1990, ca parte a unei îndepliniri comune cu celelalte state membre ale Uniunii 
Europene. 

Potrivit Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), emisiile 
GES au urmat un trend oscilant în perioada 1999 – 2014. Au înregistrat o evoluție 
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ascendentă după anul 1999, ca urmare a revitalizării economiei, urmând apoi să scadă 
semnificativ în perioada 2009 - 2010, din cauza crizei economice. În anul 2011, emisiile 
au început să crească din nou, în timp ce în perioada 2012 - 2014 au scăzut, urmând 
nivelul activităților economice. Emisiile totale de gaze cu efect de seră (excluzând 
contribuţia sectorului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi 
Silvicultură - LULUCF) au scăzut în anul 2012 cu 58,34%, comparativ cu nivelul 
emisiilor din anul 1989. In ciuda scăderii semnificative a acestora, ca urmare a 
perioadei de încetinire economică începând cu 1989, emisiile totale de CO2 înregistrate 
la nivel national au fost de 116,4 milioane de tone în 2015, reprezentând 2,7% din 
totalul emisiilor la nivelul UE. 

Cel mai mare contribuitor la emisiile totale naționale de GES este CO2, urmat de CH4 și 
N2O. Ponderea fiecărei emisii directe GES în totalul emisiilor din anul 1989, respectiv 
2014, și valoarea medie a fiecărui GES în emisiile totale pentru perioada 1989-2014 
sunt prezentate în tabelul 3.16. 

Tabel 3.16. Ponderea emisiilor directe de gaze cu efect de seră în totalul emisiilor înregistrate în 
anii 1989, 2014, respectiv perioada 1989 - 2014 

GES 1989, (%) 2014, (%) 
Ponderea medie pentru perioada 

1989 – 2014, (%) 

CO2 69,39 66,84 68,99 

CH4 23,63 26,06 24,33 

N2O 5,69 5,80 5,76 

HFCs 0,0000 0,0125 0,3179 

PFCs 1,29 0,01 0,58 

SF6 0,00000 0,00047 0,01490 

NF3 0,00 0,00 0,00 

Sursă: INEGES, 2014 

Evoluția emisiilor totale de GES convertite în echivalent CO2, cu excepția LULUCF, în 
perioada 1989-2014, sunt prezentate în figura 3.28. 
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Figura 3.28. Emisii totale de GES în CO2 echivalent în perioada 1989 – 2014 

În ceea ce priveşte contribuţia diferitelor sectoare la nivelul total al emisiilor de gaze cu 
efect de seră în anul 2015, în figura 3.29 se poate observa faptul că sectorul care a 
contribuit în cea mai mare măsură la nivelul total al emisiilor de gaze cu efect de seră 
este cel reprezentat de energie (68,80%), urmat de cel agricol, industrie și deșeuri. 
Având în vedere faptul că atât la nivel national, cât și la nivelul județului Gorj, cea mai 
mare parte a deșeurilor generate sunt eliminate prin depozitare, sectorul ”deșeuri” 
contribuie la totalul de emisii de gaze cu efecte de seră, în principal, prin emisiile de 
CO2 și CH4, (figura 3.30). 

Figura 3.29. Ponderea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent)  
pe sectoare de activitate pentru anul 2015 
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Figura 3.30. Evoluția emisiilor de gaze cu efecte de seră din sectorul deșeuri 

3.1.5. Sol și subsol 

Conform datelor statistice, suprafaţa fondului funciar la nivel județean este de 560.174 
hectare din care 42,63% este reprezentată de terenuri agricole, (figura 3.2.). Din 
suprafața totala a fondului funciar, 3,47% este reprezentată de terenuri degradate şi 
neproductive. 

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de 
manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, 
terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de bonitare 
medie pe țară. Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru 
folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune 
complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia 
pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice 
normale şi în cadrul folosirii raţionale. 

Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate după nota de bonitare medie pe 
judeţ, fără aplicarea măsurilor pedoameliorative este prezentată în tabelul următor. 

Tabel 3.17. Încadrarea terenurilor agricole din județul Gorj, în clase de calitate, după nota de 
bonitare  

Clase de 
bonitate/categorii de 
utilizare a terenului 

Arabil 
Păşuni și 

fânețe 
Vii Livezi  TOTAL 

Clasa I 
ha 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

Clasa II 
ha 6274 10037 123 99 16533 
% 6,39% 7,79% 2,93% 1,32% 6,92% 

Clasa III 
ha 25739 29535 1026 3486 59786 
% 26,20% 22,91% 24,48% 46,65% 25,04% 
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Clase de 
bonitate/categorii de 
utilizare a terenului 

Arabil 
Păşuni și 

fânețe 
Vii Livezi  TOTAL 

Clasa IV 
ha 58074 66358 2606 3448 130486 
% 59,11% 51,48% 62,18% 46,14% 54,64% 

Clasa V 
ha 8152 22967 436 440 31995 
% 8,30% 17,82% 10,41% 5,89% 13,40% 

Sursă: RSM Gorj, 2018 

Din suprafața totală agricolă, 54,64% se încadrează în clasa de bonitate IV, 25,04% în 
clasa III, 13,40% în clasa V și 6,92% în clasa I, (figura 3.31). 

Figura 3.31. Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate după nota de bonitare 

Calitatea solurilor este afectată în diferite grade de poluarea produsă de factori naturali 
(climă, formă de relief, caracteristici edafice etc.) sau de acţiuni antropice agricole şi 
industriale. In multe cazuri factorii menţionaţi pot acţiona împreună în sens negativ şi 
având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora. 

Astfel, eroziunea, compactarea, depozitarea necontrolată a deşeurilor sau în depozite 
neconforme, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor de mediu reprezintă cei mai importanţi 
factori de poluare asupra solului. 

Conform Raportului anual privind starea factorilor de mediu în judetul Gorj, 2018, 
474.626 ha sunt afectate de procese naturale. Cauzele principale ale deteriorării 
solului sunt: dezgheţul și perioadele de ploi intense sau prelungite, reactivarea 
alunecărilor semi-stabilizate şi extinderea zonelor cu ravene, după perioade ploioase. 
Repartiția solurilor afectate de diverși factori de degradare este redată în următorul 
tabel. 

Tabel 3.18. Repartiţia solurilor afectate de factori de degradare 

Factori de degradare Suprafața, (ha) 
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Factori de degradare Suprafața, (ha) 

Eroziune 167.990 

Alunecări de teren 89.118  

Colmatare 300 

Revărsări de apă 5005 

Exces de umiditate în sol 82.029 

Acidifiere 130.184 

Sursă: RSM Gorj, 2018 

De asemenea, au fost evidențiate procese de distrugere a calității solului cauzate de 
desfășurarea activităților din industria energetică, ca urmare a exploatării lignitului 
(13.034 ha), petrolului și a gazelor naturale (940 ha), a procesului de ardere a 
cărbunelui (acoperirea terenului cu deșeuri industriale de zgură, cenușă (250 ha). 
Complexele energetice de la Turceni și Rovinari cuprind pe lângă termocentrale și o 
serie de exploatări miniere la zi. Poluarea solului de la centralele mari de ardere se 
face cu pulberi sedimentabile. Suprafețele poluate cu pulberi sedimentabile la nivelul 
județului Gorj se ridică la 50.000 ha. 

Totodată, desfășurarea activităților din sectorul industrial a condus la afectarea solului 
prin poluarea cu scurgeri accidentale de produse petroliere și apă sărată.  

Alături de industrie, agricultura a devenit un generator de agenți poluanți pentru 
mediu, contribuind la degradarea și chiar la distrugerea unor resurse materiale 
regenerabile. Cele mai importante probleme identificate sunt: eroziunea solului cu 
folosință agricolă, poluarea chimică a solului și a apei, diminuarea cantității de humus 
și elemente nutritive, aceasta având impact asupra productivității agricole și calității 
mediului. 

Ingrășămintele de orice natură, aplicate în mod rațional, ocupă un loc prioritar pentru 
menținerea și sporirea fertilității solului, pentru creșterea producțiilor agricole. Totuși, 
în cazul în care sunt folosite fără a se lua în considerare natura solurilor, condițiile 
meteorologice concrete și necesitățile plantelor, pot provoca dereglarea echilibrului 
ecologic (indeosebi prin acumularea nitraților). 

Tipurile de îngrășăminte și cantitățile utilizate la hectar în anul 2010 sunt redate în 
tabelul următor. 

Tabel 3.19. Situația utilizării îngrășămintelor în perioada 2015 – 2019 

Tipuri de 
îngrășăminte 

U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 

Chimice 
tone subst. activă 2381 2381 2381 2355 2364 

ha 41967 42000 41967 41736 41833 

Azotoase 
tone subst. activă 2381 2381 2381 2355 2363 

ha 41967 42000 41967 41736 41833 
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Tipuri de 
îngrășăminte 

U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 

Fosfatice 
tone subst. activă - - - - 1 

ha - - - - 6 

Naturale 
tone subst. activă 128197 128120 128197 107438 108468 

ha 9002 8999 9002 8946 8982 

Notă: ”-” lipsă date 
Sursă: INS, Tempo-online AGR104A, AGR105A 

Contaminarea solului are aceleași cauze posibile ca și apele de suprafață sau cele 
subterane. Levigatul generat de depozitele de deșeuri se poate scurge la suprafața 
solului (în cazul operarii incorecte), iar restul se infiltrează în subsol (funcție de 
stratigrafia amplasamentului).  

Poluarea solului și subsolului poate fi cauzată de: 

- lipsa unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale care să asigure 
colectarea, transportul, reciclarea, sortarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor la 
nivelul întregului județ, determinând astfel creşterea suprafeţelor afectate de 
gestionarea necorespunzătoare a acestor deşeuri; 

- lipsa măsurilor privind reducerea cantitaţilor de deşeuri biodegradabile 
depozitate, precum şi a valorificării materialelor reciclabile, care contribuie în 
mod direct la menţinerea unor suprafeţe mari de teren necesare colectării și 
depozitării deşeurilor. 

Calitatea solului este afectată de sistemul actual de gestionare a deşeurilor 
(depozitarea deşeurilor în depozite neconforme, depozitarea necontrolată a deşeurilor, 
afectarea terenului pentru construirea instalaţiilor de deşeuri etc), cât şi de 
contaminarea cu poluanţi generaţi din diverse activităţi economice. 

3.1.6. Biodiversitate și arii naturale protejate 

La nivelul județului Gorj există un număr de 65 de arii naturale protejate de interes local, 
național și comunitar, din care: 

� 40 de arii naturale protejate de interes naţional, declarate în baza Legii nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 
a III-a - zone protejate și Hotărârii nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii 
naturale protejate, alături de care s-au constituit și două parcuri naţionale: 

 Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei, ocupând o suprafață de 29.806 
ha pe teritoriul judeţului Gorj; 

 Parcul Naţional Defileul Jiului, ocupând o suprafață de 10.600 ha pe 
teritoriul judeţului Gorj;  
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� 10 arii naturale protejate de interes judeţean declarate prin Decizia nr. 82/1994 a 
Consiliului Judeţean Gorj; 

� 13 arii naturale protejate de importanţă comunitară, între care 11 situri de 
Importanţă Comunitară (SCI) conform Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 
2387 din 2011 care modifică Ordinul nr. 1964/13 decembrie 2007 şi 2 Arii de 
Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) conform HG nr. 1284/2007, acestea 
suprapunându-se în bună parte atât între ele cât şi peste suprafaţa arii lor 
naturale de interes naţional existente. 

Arii naturale protejate de interes naţional 

Ariile naturale protejate declarate în baza Legii 5/2000 și Hotărârii nr. 1143/2007 ocupă 
o suprafață de 4599,9 ha din suprafața județului și cuprind 9 rezervații naturale mixte, 2 
rezervații naturale de tip botanic, 7 rezervații naturale de tip paleontologic, 4 rezervații 
naturale de tip geologic și peisagistic, 2 rezervații geologice, 3 rezervații naturale de tip 
geologic și floristic, 5 rezervații speologice, 3 rezervații naturale de tip forestier și floristic 
și o rezervație forestieră. Dintre acestea, 14 rezervații naturale au fost declarate 
monumente ale naturii. O mare parte a ariilor naturale protejate sunt incluse în Parcurile 
Naționale Domogled – Valea Cernei și cel al Defileul Jiului, precum și în ariile naturale 
protejate de importanţă comunitară. 

Situația ariilor naturale protejate de interes naţional este redată în tabelul 3.20. 

Tabel 3.20. Zone naturale protejate de interes național, 2020 

Denumirea Tip zonă 
Categorie 

IUCN 
Obiectul de protecție Localizarea 

Suprafața 
(ha) 

Cheile Corcoaia 
Rezervație 

naturală de tip 
mixt 

IV 
Flora şi fauna cu elemente 
balcanice, aspectul peisagistic 
deosebit dat de chei 

Comuna 
Bosanci, satul 

Cerna-Sat 
34 

Cheile 
Sohodolului 

Rezervație 
naturală de tip 

mixt 
IV 

Aspect peisagistic deosebit, 
câmpurile de lapiezuri de la 
Tufaia, peşterile, izbucurile, 
vegetaţia de stâncărie 
calcaroasă cu multe rarităţi 
floristice, specii rare de faună 

Comuna Runcu 350 

Cheile Oltețului și 
Peștera 
Polovragi 

Rezervație 
naturală de tip 

mixt 
IV 

Aspectul peisagistic, zona 
carstică, rarităţi floristice şi 
faunistice, rezervaţia 
arheologică de la Crucea lui 
Ursache 

Comuna 
Polovragi 

150 

Cotul cu Aluni 
Rezervație 

naturală de tip 
botanic 

IV 

Specii de alun turcesc, carpen, 
frasin, corn, scumpie, frăsiniţă 
şi flora însoţitoare de origine 
mediteraneană 

Comuna 
Tismana 25 

Ciucevele Cernei 
Rezervație 

naturală de tip 
mixt 

IV 
Flora şi fauna cu elemente 
balcanice, aspectul peisagistic 
deosebit dat de chei 

Comuna Padeș, 
satul Cerna-Sat 1166 

Cornetul Pocruiei Rezervație 
naturală de tip 

IV 
Arboret de stejar pufos, 
scumpie şi flora însoţitoare 

Comuna 
Tismana 70 
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Denumirea Tip zonă 
Categorie 

IUCN 
Obiectul de protecție Localizarea 

Suprafața 
(ha) 

mixt 

Dealul Gornăcelu Monument al 
naturii 

III Depozite de tip recifal cu 
Serpula gregalis, Cardium sp. 

Comuna Schela, 
satul Gornăcel 

1 

Formațiunile 
eocene de la 
Săcelu 

Rezervație 
naturală de tip 

geologic 
IV 

Aspecte de relief 
spectaculoase, râpe şi 
abrupturi, sfincşi 

Comuna Săcelu 1 

Izvoarele 
minerale Săcelu 

Monument al 
naturii III 

Ape sulfuroase, clorurate, 
iodurate, bromurate, cu efect 
terapeutic 

Comuna Săcelu 1 

Izvoarele Izvarnei Monument al 
naturii 

III Izbucuri, relief carstic, floră şi 
faună cu elemente sudice 

Comuna 
Tismana 

500 

Izbucul Jaleșului 
Monument al 

naturii III 
Relief carstic, floră şi faună 
specifice Comuna Runcu 20 

Locul fosilifer 
Groserea 

Rezervație 
naturală de tip 
paleontologic 

IV Faună sarmațiană Comuna 
Aninoasa 

1 

Locul fosilifer 
Gârbovu 

Rezervație 
naturală de tip 
paleontologic 

IV Faună sarmațiană Comuna Turceni 1 

Locul fosilifer 
Buzești 

Rezervație 
naturală de tip 
paleontologic 

IV Depozite de faună fosilă Comuna Crasna 1 

Locul fosilifer 
Săulești 

Rezervație 
naturală de tip 
paleontologic 

IV Faună fosilă Comuna 
Săulești 1 

Locul fosilifer 
Valea Desului 

Rezervație 
naturală de tip 
paleontologic 

IV Faună levantină Comuna 
Vladimir 1 

Muntele Oslea 

Rezervație 
naturală de tip 

geologic și 
floristic 

IV Creasta calcaroasă 
Comunele 
Padeș și 
Tismana 

280 

Pădurea 
Tismana-Pocruia 

Rezervație 
naturală de tip 

forestier și 
floristic 

IV 

Specii de castan comestibil şi 
flora însoţitoare, fiind şi 
rezervaţie ştiinţifică şi 
seminceră 

Comuna 
Tismana 

51.6 

Pădurea 
Gorganu 

Rezervație 
naturală de tip 

forestier și 
floristic 

IV 

Specii de alun turcesc şi floră 
însoţitoare de influenţă 
submediteraneană 

Comuna Padeș, 
satul Motru Sec 21.3 

Pădurea 
Polovragi 

Rezervație 
naturală de tip 

forestier și 
floristic 

IV 

Specii de castan comestibil şi 
flora însoţitoare, fiind şi 
rezervaţie ştiinţifică şi 
seminceră 

Comuna 
Polovragi 10 

Pădurea Bărcului 
Rezervație 

naturală de tip 
forestier 

IV 
Pădure de stejar, rezervaţie 
seminceră Orașul Novaci 25 

Peștera Muierii 
Monument al 

naturii și 
rezervatie 

III 
Dispusă în 4 niveluri carstice, 
amenajată pentru vizitare 
(electrificată) 

Comuna Baia de 
Fier 

19 
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Denumirea Tip zonă 
Categorie 

IUCN 
Obiectul de protecție Localizarea 

Suprafața 
(ha) 

științifică 

Peștera Martel 
Monument al 

naturii 
III 

Rețea de galerii și culoare 
suborizontale cu formațiuni 
concreționare și faună 
cavernicolă 

Comuna Padeș 2 

Peștera Gura 
Plaiului 

Monument al 
naturii III 

Reprezintă o cavitate cu galerii 
și săli bogate în forme 
concreționare 

Comuna 
Tismana 10 

Peștera Lazului 
Monument al 

naturii III 

Forme concreționare 
(stalactite, stalagmite, 
baldachine, draperii) și faună 
specifică peșterilor 

Comuna Padeș 2 

Peștera Iedului 
Monument al 

naturii III 
 Comuna Baia de 

Fier 1 

Piatra Buha Monument al 
naturii III  Comuna Săcelu 1 

Piatra Cloșanilor 
(inclusiv peșterile 
Cloșani și Cioaca 
cu Brebenei) 

Rezervație 
naturală de tip 

geologic și 
floristic 

IV 

Rezervaţie complexă cu relief 
calcaros, rezervaţie de 
stâncărie cu elemente specific 
mediteraneene, important 
centru floristic 

Comuna Padeș, 
satul Cloșani 

1730 

Piatra Andreaua Monument al 
naturii 

III 

Reprezintă o zonă în a cărei 
teritoriu se găsește o stâncă 
(formațiune geologică de 
forma unor mâini împreunate 
pentru rugăciune) declarată 
monument natural 

Comuna 
Tismana, satul 

Sohodol 
1 

Piatra Biserica 
Dracilor 

Monument al 
naturii III 

Formațiune de interes geologic Comuna Săcelu, 
satul Blahnița de 

Sus 
1 

Piatra Broștenilor 

Rezervație 
naturală de tip 

geologic și 
floristic 

IV 

Vegetaţie de stâncărie şi 
făgete cu hepatica 
transilvanica 

Comuna 
Peștișani 

28 

Rezervația 
botanică 
Cioclovina 

Rezervație 
naturală de tip 

botanic 
IV 

Zonă cu pajiști de stâncărie, 
unde vegetează specii rare de 
sorb 

Comuna 
Tismana 

12 

Sfinxul Lainicilor Monument al 
naturii 

III Formațiune geologică (stâncă) 
de forma unui sfinx 

Orașul 
Bumbești-Jiu 

1 

Valea Sodomului 
Rezervație 

naturală de tip 
paleontologic 

IV 
Marno-calcare şistoase, şisturi 
calcaroase sunătoare cu 
Clupea Gorjensis 

Comuna Săcelu 1 

Valea Ibanului 
Rezervație 

naturală de tip 
paleontologic 

IV 
Depozite din Ponţian cu specii 
de Parvidacna Planicostata 

Comuna 
Scoarța, satul 

Bobu 
1 

Stâncile Rafaila Monument al 
naturii 

III Cloritoid Orașul 
Bumbești-Jiu 

1 

Cheile și 
Peștera 
Pătrunsa 

Rezervație 
naturală de 

tip mixt 
IV 

Aspect peisagistic deosebit, 
specii rare de faună și floră Comuna 

Runcu 78 
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Sursă: Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –  
Secțiunea a III-a - zone protejate 

Arii naturale protejate de interes județean 

Situația ariilor naturale protejate de interes judeţean declarate prin Decizia nr. 82/1994 a 

Consiliului Judeţean Gorj este prezentată în tabelul tabelul 3.21. 

Tabel 3.21. Zone naturale protejate de interes județean, 2020  

Nr. 
crt 

Denumirea Tip zonă 
Categorie 

IUCN 
Obiectul de 

protecție 
Localizarea 

Suprafața 
(ha) 

1. Pădurea 
Gornicel 

Rezervaţie 
naturală de tip 

forestier 
IV 

Pin silvestru şi 
floră însoţitoare Satul Pleşa 85 

2. Pădurea Chitu-
Bratcu 

Rezervaţie 
naturală de tip 

forestier 
IV 

Pădure de 
conifere cu 
florăşi faună 
însoţitoare 

Oraşul Bumbeşti-
Jiu 

1319 

3. 
Pădurea de 
molid de la 
Măcăria 

Rezervaţie 
naturală de tip 

forestier 
IV 

Exemplare 
seculare, fiind 
rezervaţie 
seminceră 

Orașul Novaci 400 

4. Pădurea de fag 
de la Măcăria 

Rezervaţie 
naturală de tip 

forestier 
IV 

Exemplare de 
fag oriental, 
fiind rezervaţie 
seminceră 

Orașul Novaci 150 

5. Rezervaţia 
Parâng-Novaci 

Rezervație 
naturală mixtă IV 

Pentru 
fenomene de 
glaciaţiune 
cuaternară, 
floră şi faună 
deosebite 

Orașul Novaci 2400 

6. 
Rezervaţia 
Domogled-
Valea Cernei 

Rezervație 
naturală mixtă IV 

Fenomene 
carstice 
deosebite 
,endemisme şi 
rarităţi floristice 

Padeș 30000 

7. Pădurea 
Răchiţeaua 

Rezervaţie 
naturală de tip 

mixt 
IV 

Aspect 
peisagistic şi 
floră insoţitoare 

Comuna Runcu 1200 

8. Cheile Gropului 
Sec 

Rezervație 
naturală de tip 

mixt 
IV 

Relief carstic 
complex, 
izvoare 
carstice, pâlcuri 
de Pinus nigra  
var. banatica în 
amestec cu 
Pinus silvestris 

Comuna Runcu 1562 

9. Dumbrava 
Tismanei 

Rezervaţie 
naturală de tip 

forestier 
IV 

Specii de stejar 
şi aspect 
peisagistic 

Novaci 363 
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Nr. 
crt 

Denumirea Tip zonă 
Categorie 

IUCN 
Obiectul de 

protecție 
Localizarea 

Suprafața 
(ha) 

deosebit 

10. Pădurea 
Botorogi 

Rezervaţie 
naturală de tip 

mixt 
IV 

Arboret tipic de 
luncă cu specii 
de Fritillaria 
meleagris 

Comuna Dăneşti 106 

Parcuri naționale8 

Conform HG nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale 
și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora și HG nr. 1581/2005 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, pe teritoriul județului Gorj 

există 2 parcuri naţionale de o deosebită valoare naturală, (tabel 3.22). 

Tabel 3.22. Situația parcurilor naționale din județul Gorj, 2020 
Nr. 
crt. 

Parcuri naționale 
Suprafață 

(ha) 

1. 
Parc Național Domogled Valea - 
Cernei 

Suprafață totala de 61.211 ha, din care 29.806 ha 
se află pe teritoriul județului Gorj 

2. Parc Național Defileul Jiului 
Suprafața totală de 11.127 ha, din care 10.940,91 
se află pe teritoriu județului Gorj 

1. Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, (PN Domogled-Valea Cernei) 

PN Domogled - Valea Cernei, instituit prin Ordinul ministrului mediului nr. 7/1990 pentru 
înființarea a 13 parcuri naționale, corespunde categoriei II IUCN – Parc național, o zonă 
naturală sau aproape naturală, de mari dimensiuni, cu specii și ecosisteme specifice, ce 
a fost desemnată pentru protejarea la scară largă a proceselor ecologice. 

Parcul Național Domogled - Valea Cernei este situat în sud-vestul României și se 
întinde pe suprafața a trei județe: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj. Are o suprafaţă 
totală de 61.211 ha, din care 29.806 ha se află pe teritoriul județului Gorj. Limita 
parcului urmărește în cea mai mare parte cumpăna de ape a bazinului Cernei, din 
punctul de vedere al reliefului suprapunându-se peste patru masive montane: Munţii 
Cernei, Masivul Godeanu, Munţii Vâlcan şi Munţii Mehedinţi. 

Parcul național se suprapune atât Sitului de Importanță Ccomunitară - Domogled - 
Valea Cernei, cât și Ariei de Protecție Specială Avifaunistică omonime, la baza 
desemnării acestora aflându-se câteva specii faunistice și floristice enumerate în anexa 
I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică). 

                                            
 
8 Plan de Management Integrat al Parcului Național Domogled -Valea Cernei şi al Siturilor Natura 2000 

ROSCI0069 şi ROSPA0035, 2016 
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Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe terioriul 
PN Domogled-Valea Cernei au fost desemnate 4 categorii de zone: zone cu protecție 
strictă, zone de protecție integrală - ZPI, zone de conservare durabilă - ZCD și zone de 
dezvoltare durabilă – ZDD. 

Zona cu protecție strictă ocupă o suprafață totală de 836 ha, din care 498 ha se află în 
interiorul Rezervației Domogled și 338 ha în cadrul Rezervației Ciucevele Cernei. 
Acestă zonă de o mare importanţă ştiinţifică, cuprinde zone în care nu au existat 
intervenţii antropice sau în care nivelul acestora extrem de redus. 

Dintre acestea, zona de protecție integrală, ZPI, cuprinde patrimoniul natural cel mai 
valoros din interiorul parcului. Suprafața acestei zone totalizează: 29.081 ha. Cele mai 
valoroase elemente naturale din cadrul acestor zone, ce se regăsesc pe teritoriul 
județului Gorj sunt: zona Cheile Corcoaia cuprinde una dintre cele mai spectaculoase 
chei carstice din România, zona Piatra Cloșanilor, renumită pentru relieful exocarstic.  

Zona de conservare durabilă, ZCD, constituie în PN Domogled-Valea Cernei o zonă 
tampon care mărgineşte zona de protecţie integrală. ZCD ocupă o suprafață de 30.388 
ha, constituită din 5.618 hectare terenuri forestiere care nu fac parte din zonele de 
protecție strictă și integrală, precum și din restul suprafeţelor care nu sunt incluse în 
zona de dezvoltare durabilă, respectiv terenuri agricole, fâneţe, păşuni, lacurile de 
acumulare. 

PN Domogled-Valea Cernei dispune și de o zonă de dezvoltare durabilă a activităţilor 
umane, ZDD, în cadrul căreia sunt permise activităţile de investiţii/dezvoltare, cu 
prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a 
resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra 
biodiversităţii. Suprafaţa totală a ZDD este de 906 ha. 

În interiorul parcului există 11 rezervații naturale desemnate prin Legea nr. 5/2000 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secțiunea a III-a - zone 

protejate, din care 4 se regăsesc pe teritoriul județului Gorj, (tabel 3.23). 

Tabel 3.23. Rezervații naturale în interiorul PN Domogled-Valea Cernei 

Denumire Tip 
Suprafață 

(ha) 
Localizare 

Piatra Cloșanilor inclusiv peşterile 
Cloşani și Cioaca cu Brebenei 

Mixtă 1.730,0 Comuna Padeș, satul Cloșani 

Ciucevele Cernei Mixtă 1.166,0 Comuna Padeș, satul Cerna-Sat 

Peștera Martel Speologică 2,0 Comuna Padeș 

Cheile Corcoaiei Mixtă 34,0 Comuna Padeș, satul Cerna-Sat 

Sursă: Plan de Management Integrat al Parcului Național Domogled -Valea Cernei şi al Siturilor Natura 
2000 ROSCI0069 şi ROSPA0035 
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Datorită complexității aspectelor staționale, fizico-geografice și climatice, Parcul 
Național Domogled-Valea Cernei este caracterizat de o diversitate floristică 
remarcabilă, inventarul floristic bogat însumând: 

 1110 specii de plante vasculare superioare, din care 66 specii, respectiv 6% din 
flora de plante vasculare, aparținătoare la 23 familii, sunt taxoni periclitati, rari și 
în parte endemici; 

 110 specii mediteraneene, respectiv 110 specii, circa 10%, la care se mai 
adaugă 106 specii alpine (9,6%), 45 specii carpatine (4%), 75 specii dacice 
(6,7%), 37 specii balcano-carpatice (3,3%), 17 specii moesice (1,5%), 14 specii 
anatolice (1,0%), pe lângă majoritatea elementelor eurasiatice, central 
europene și europene, în total 509 specii, circa 45,9%. 

În Parcul Național Domogled - Valea Cernei din cele 30 asociații descriese, 9 sunt 
absolut endemice, ceea ce reprezintă 30% din totalul cenotaxonilor existenti în zonă, 
dintre care se menționează: Asociaţia Asplenio-Silenetum petraeae, Asociaţia 
Danthonio-Chrysopogonetum grylii, Asociaţia Telekio-Alnetum incanae. În afara celor 9 
cenotaxoni de bază, au mai fost semnalați doi cenotaxoni superiori systematic: alianța 
Micromerion pulegi și Danthonio-Brachypodion, ce amplifică valoarea științifică sub 
raport biologic, geobotanic și ecologic al regiunii. 

Datorită elementelor biogeografice, biologice, climatice Parcul Național Domogled - 
Valea Cernei gazduiește o faună foarte bogata și interesantă, cu numeroase specii de 
animale de mare valoare științifică, unele unice în țară sau chiar în lume, excelând prin 
diversitatea insectelor.  

Au fost identificate specii aparținătoare diverselor grupuri de animale dintre care pot fi 
menționate Enchitreidele, Colembolele, Nematodele, Lumbricidele. Speciile de 
nematode, în număr de 137, aparțin la 93 genuri și 41 familii. Din totalul de specii 
semnalate, 4 specii, circa 3% sunt nou descoperite, iar altele 18, circa 13,1%, rare sau 
foarte rare, fapt ce demonstrează originalitatea ridicată a regiunii, circa 16% din speciile 
semnalate nefiind comune altor soluri. 

De asemenea, au fost semnalate în litieră 21 specii de Colembole, 36 specii de Diploide 
aparținătoare la 5 ordine, dintre acestea 7 sunt endemice pentru Valea-Cernei, 30 de 
specii de chilopode, aparținând la 3 ordine, dintre care 2 specii, Decolithobius 
domogledicus și Insigniporus ecumelisunt endemice pentru Valea-Cernei, iar alte 5 
specii, respectiv 16,7%, sunt considerate rare sau foarte rare. 

Specii endemice, rare si noi pentru știință au fost identificate și în grupa Ortopterelor. 
Din totalul de 76 specii de ortoptere, o specie Odontopodisma montana este endemică 
pentru sud-vestul României. 
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In ceea ce privește lepidopterele, Parcul Național Domogled - Valea Cernei reprezintă 
zona cu cea mai ridicată biodiversitate, întâlnindu-se aproape 1500 specii de fluturi 
(1463), ceea ce reprezintă că circa 45% din fauna de lepidoptere din România este 
concentrată pe o suprafață de circa 0,2% din întreaga suprafață a țării. 

Referitor la vertebrate, trebuie subliniată importanța păsărilor, despre care se pot 
menționa următoarele: prezența elementelor de origine meridională, mediteraneană și 
indo-africană; avifauna silvicolă prezintă o structură locală particulară care o 
diferențiază specific față de caracteristica generală a faunei Ornitologice din Carpați; 
limita inferioară de răspândire a unor specii montane posedă valori sub nivelurile 
cunoscute în totalitatea Muntilor Carpați. 

Pe teritoriul parcului, biodiversitatea este caracterizată de existenţa mai multor tipuri de 
habitate naturale, precum şi de existența a numeroase specii de interes naţional şi 
specii de interes comunitar. Astfel, în Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei au fost 
identificate 25 tipuri de habitate de interes comunitar, formate în cea mai mare parte de 
păduri, tufărișuri și de o suprafaţă relativ mică de pajişti montane. De asemenea, pe 
baza studiilor care fundamentează planul de management, au fost identificate 
suplimentar un număr de 13 habitate de interes comunitar, formate în cea mai mare 
parte de pajiști și de suprafețe mai restrânse ocupate de tufărișuri și păduri. 

2. Parcul Naţional Defileul Jiului9 

Parcul Naţional Defileul Jiului (PNDJ) a fost constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 
1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone și 
corespunde categoriei II a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, denumită 
în continuare IUCN, "Parc naţional: arie protejată administrată în special pentru 
protecţia ecosistemelor şi pentru recreere". 

Parcul Naţional Defileul Jiului este parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000, fiind declarat sit de importanţă comunitară, ROSCI0063 Defileul Jiului, prin 
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară. 

Suprafaţa Sitului ROSCI0063 Defileul Jiului este de 10.914,42 ha, iar a Parcului 
Naţional Defileul Jiului este de 10.940,91 ha, astfel că situl se suprapune în procent de 
peste 99% peste suprafaţa parcului naţional. Aria protejată, cât și situl se întind pe 
suprafața a două județe: Gorj (96%) și Hunedoara (4%). 

În interiorul parcului au fost identificate trei rezervații naturale și anume: Stâncile Rafailă 
– 1 ha, Piatra Sfinxul Lainicilor – 1 ha (desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind 

                                            
 
9 Plan de Management Integrat al Parcului Național Defileul Jiului și al Sitului Natura 2000 ROSCI 0063 Defileul 

Jiului 
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aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secțiunea a III-a - zone 
protejate) și Pădurea Chitu Bratu – 1418 ha (desemnată prin Decizia nr. 82/1994 a 
Consiliului Judeţean Gorj).  

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe terioriul 
PNDJ au fost desemnate următoarele categorii de zone: zone de protecție integrală - 
ZPI, zone de conservare durabilă - ZCD și zone de dezvoltare durabilă – ZDD. 

Dintre acestea, zona de protecție integrală, ZPI, cuprinde cele mai valoroase bunuri ale 
patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate. Suprafața acestei zone 
totalizează: 8.953,76 ha.  

Zona de conservare durabilă, ZCD, constituie în PNDJ o zonă tampon care mărgineşte 
zona de protecţie integrală. ZCD ocupă o suprafață de 1.819,64 ha, constituită din 
suprafeţe care nu sunt incluse în zonele cu protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare 
durabilă a activităţilor umane. 

PNDJ dispune și de o zonă de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, ZDD, în cadrul 
căreia sunt permise activităţile de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes 
turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de 
prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. Suprafaţa totală 
a ZDD este de 167,51 ha. 

PNDJ adăposteşte 27 de habitate de interes comunitar şi naţional, din care 5 habitate 
sunt prioritare, iar 4 habitate româneşti fără cod Natura 2000. Dintre acestea, cele mai 
reprezentative sunt habitatele de pădure, precum răşinoasele, făgetele, şi amestecurile 
de răşinoase cu fag, ce ocupă cca. 85% din suprafaţa parcului, urmate de păşunile 
subalpine şi montane prezente pe aproximativ 14% din suprafaţa parcului şi 
grohotişurile nefixate și stâncăriile golaşe pe cca. 1% din suprafaţa parcului. La aceste 
tipuri de habitate se adaugă habitatele acvatice, zonele cultivate şi zonele cu construcţii. 
In cazul, habitatelor forestiere, cel mai mare grad de naturalitate revine pădurilor virgine 
şi cvasivirgine, ce ocupă o suprafaţă de 4020 ha, respectiv 43% din teritoriu. 

Aria protejată, adăpostește, de asemenea, un număr de 958 specii de floră, incluzând 
405 de genuri şi 100 de familii, reprezentând aproximativ 25% din totalul speciilor 
cunoscute la nivel național. Familiile cele mai bine reprezentate sunt: Asteraceae (126 
sp.), Poaceae (78 sp.), Fabaceae (55 sp.), Rosaceae (50 sp.), Lamiaceae (49 sp.), 
Caryophyllaceae (41 sp.), Scrophulariaceae (41 sp.), Brassicaceae (36 sp.), Apiaceae 
(35 sp.), Ranunculaceae (30 sp.). 

Fauna, deosebit de bogată și variată, atât în ceea ce priveşte numărul de specii, cât şi 
numărul mare de exemplare care alcătuiesc populaţiile acestor specii, este reprezentată 
de 655 de specii de nevertebrate și 177 de specii vertebrate. Dintre acestea: 
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 5 specii de nevertebrate sunt endemice: un gasteropod (Drobacia banatica), un 
scorpion (Euscorpius carpathicus), un opilionid (Paranemastoma silli) şi două 
specii de orthoptere (Pholidoptera transsylvanica, Odontopodisma carpathica); 

 19 specii de amfibieni și reptile sunt incluse pe anexele Legii 49/2011, iar trei 
dintre ele (Vipera ammodytes ammodytes, Zooteca praticola, Vipera berus), 
sunt specii de interes desosebit pentru conservarea parcului; 

 4 specii de pești sunt protejate prin legislaţia europeană şi naţională: Barbus 
meridionalis (moioagă), Gobio uranoscopus (petroc), Sabanejewia aurata 
(dunăriţă) şi Cottus gobio (zglăvoc), acestea regăsindu-se în formularul Sitului 
Natura 2000- ROSCI0063 Defileul Jiului; 

 19 specii de mamifere sunt protejate în PNDJ, dintre care două specii: lupul - 
Canis lupus şi ursul - Ursus arctos sunt şi specii prioritare la nivel european. 

Arii naturale protejate de interes comunitar desemnate conform Directivelor 
Habitate și Păsări – Situri Natura 2000 

O modalitate de a conserva patrimoniul natural o reprezintă rețeaua de arii naturale 
protejate de interes comunitar, Natura 2000, ce cuprinde 2 tipuri de arii: arii de 
importanță comunitară (SCI) și arii de protecție avifaunistică (SPA), care pun sub 
protecție eșantioane reprezentative de habitate de importanță comunitară, specii de 
plante și faună sălbatică.  

La nivelul judeţului Gorj, prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387 din 2011 
care modifică Ordinul nr. 1964/13 decembrie 2007, 11 Situri de Importanţă Comunitară 

au fost declarate ca fiind parte integrantă a Reţelei Ecologice Natura 2000, (tabel 3.24, 
figura 3.32). 

Tabel 3.24. Ariile naturale protejate de interes european – situri Natura 2000  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
ariei naturale protejate 

Codul sitului 
Natura 2000 

Suprafaţa 
(ha) 

Suprafaţa aflată pe 
teritoriul administrativ 
al judeţului Gorj, (%) 

1. Nordul Gorjului de Est RO-SCI 0128 49.160 96 

2. Nordul Gorjului de Vest RO-SCI 0129 86.958 100 

3. Defileul Jiului RO-SCI 0063 10.914,42 96 

4. Parâng RO-SCI 0188 30.434 29 

5. Domogled - Valea Cernei RO-SCI 0069 62.171 48 

6. Coridorul Jiului RO-SCI 0045 71.452 25 

7. Retezat RO-SCI 0217 43.561 2 

8. Geoparcul Platoul Mehedinţi RO-SCI 0198 53.594 4 

9. Râul Gilort RO-SCI 0362 873 100 

10. Prigoria Bengeşti RO-SCI 0359 2.490  100 

11. Râul Motru RO-SCI 0366 1.921 31 

Sursă: Formularul standard NATURA 2000 
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Siturile de importanţă comunitară ocupă un procent de 44,97% din suprafaţa totală a 
judeţului Gorj și se suprapun peste ariile naturale protejate din judeţ, excepţie făcând 
ultimele trei arii protejate. 

 RO-SCI 0128 Nordul Gorjului de Est a fost desemnat sit de importanță comunitară 
pentru conservarea populațiilor a 4 specii de plante, 11 specii de mamifere, 2 
specii de amfibieni, 3 specii de pești, 2 specii de nevertebrate și 25 de habitate. 
Situl Natura 2000 ocupă o suprafață de 49.160 ha pe teritoriul a 2 județe, din care 
96% din suprafață fiind localizată în partea de nord-est a județului Gorj, restul de 
4% în partea de vest a județului Vâlcea. 

În interiorul Sitului există 2 monumente ale naturii (Peșterea Muierii, Peștera 
Iedului), 6 rezervaţii naturale protejate de interes național (Cheile Oltețului și 
Peștera Polovragi, Pădurea Polovragi, Colțul cu Aluni, Pădurea Gorganu, Pădurea 
Barcului), declarate arii naturale protejate prin Legea 5/2000 și 2 rezervaţii 
naturale protejate de interes județean (Pădurea de fag Măcăria, Pădurea de molid 
Măcăria). 

 RO-SCI 0129 Nordul Gorjului de Vest a fost declarat sit de importanţă comunitară 
în anul 2007 pentru protecţia şi conservarea a 5 specii de floră, 27 specii de faună 
şi 24 de habitate de interes comunitar. Situl Natura 2000 se află în proporţie de 
100% pe raza judeţului Gorj.  

În interiorul Sitului există 5 monumente ale naturii (Piatra Andreaua, Izvoarele 
Izvarna, Izbucul Zaleșului, Peștera Gura Plaiului, Dealul Gornăcelu), 12 rezervaţii 
naturale de interes național și județean (Cotul cu Aluni, Rezervaţia Botanică 
Cioclovina, Cornetul Pocruiei, Pădurea Răchiţeaua, Pădurea Tismana-Pocruia, 
Dumbrava Tismanei, Muntele Oslea, Piatra Boroştenilor, Pădurea Gornicel, Cheile 
Sohodolului, Cheile şi Peştera Pătrunsa, Cheile gropului Sec.). 

 RO-SCI 0063 Defileul Jiului, declarat sit de importanţă comunitară în anul 2007, 
ocupă o suprafață de 10.914,42 ha și se suprapune în procent de peste 99% 
peste suprafaţa Parcului Naţional Defileul Jiului. Importanța sitului constă în 
existenţa pădurilor virgine dispărute în restul Europei cu diversitatea şi abundenţa 
biologică specifică, alături de pajişti montane pitoreşti, grote cu opere ale naturii, 
liziere, păduri de fag balcanic cu carpen şi tei, elemente termofile aflate sub 
influenţa climatului submediteranean, cu habitate caracteristice şi o floră şi faună 
bogată.  

În situl Natura 2000 este inclusă rezervaţia naturală Pădurea Chitu Bratcu din 
Bumbeşti-Jiu, precum şi două monumente ale naturii: Sfinxul Lainicilor şi Stâncile 
Rafailă din Lainici. 

 RO-SCI 0188 Parâng face parte din regiunea biogeografică alpină, fiind desemnat 
în anul 2007 sit de importanță comunitară pentru conservarea a 19 habitate de 
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interes comunitar, 3 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni, 1 specie de peşte, 
2 specii de nevertebrate, 1 specie de plante. Situl are o suprafaţă de 30.434 ha, 
având regiuni administrative pe teritoriul a 3 judeţe, printre care și Gorj.  

În situl Natura 2000 este inclusă rezervaţia naturală Parâng-Novaci, ce ocupă 
2.400 ha pe teritoriul localității Novaci. 

 RO-SCI 0069 Domogled - Valea Cernei ocupă o suprafață de 62.171 ha și se 
suprapune pe suprafața Parcului Național Domogled – Valea Cernei, iar restul de 
2.071 ha fiind amplasate în afara parcului. A fost desemnat sit de importanță 
comunitară pentru conservarea a 25 de habitate de interes comunitar, 14 specii de 
mamifere, 2 specii de amfibieni și reptile, 6 specii de pești, 22 de specii 
nevertebrate, 3 specii de plante enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului 
European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică) și 19 specii de păsări enumerate în anexa I a 
Directivei Consiliului 79/409/CEE. 

În situl Natura 2000 sunt incluse 3 rezervații naturale (Piatra Cloșanilor, Ciucevele 
Cernei, Cheile Corcoaiei) și 3 monumente ale naturii (Peșterile Cloșani, Cioaca cu 
Brebebei, Martel). 

 RO-SCI 0045 Coridorul Jiului ocupă o suprafață de 71.452 ha, fiind dispus pe 
teritoriul administrativ a patru județe: 73,76% din suprafața sitului în Dolj, 25,07% 
în județul Gorj, și suprafețe foarte mici în județele Olt - 0,67% și Mehedinți – 
0,29%. Teritoriul, situat de-a lungul cursului mijlociu și inferior al Jiului, include 
unul dintre cele mai rare și mai reprezentative eșantioane relictare de luncă 
europeană. Din suprafața totală de 147.540 ha, 34.979 ha (24%) revin fondului 
forestier, din care pădurile dețin 33.543 ha (23%) și concentrează un complex de 
ecosisteme preponderant naturale, cu o diversitate considerabilă și o abundență 
locală de 764 – 5.000 ori superioară valorilor medii specifice pădurii românești, 
ceea ce-i conferă o personalitate biogeografică de excepție.  

În situl Natura 2000 este inclusă rezervaţia naturală Locul fosilifer Gârbovu, ce 
ocupă un hectar pe teritoriul localității Turceni.  

 RO-SCI 0217 Retezat se suprapune peste Parcul Național Retezat și ocupă o 
suprafață de 43.561, fiind dispus pe teritoriul administrativ a trei județe: Hunedoara 
(78%), Caraș – Severin (20%) și Gorj (2%). A fost desemnat sit de importanță 
comunitară pentru conservarea a 22 de habitate, 10 specii de mamifere, 1 specie 
de amfibieni și reptile, 3 specii de pești, 9 de specii nevertebrate, 6 specii de 
plante enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 
mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică). 
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 RO-SCI 0198 Geoparcul Platoul Mehedinţi ocupă o suprafață de 53.594 ha, fiind 
dispus pe teritoriul județelor: Gorj (4%) și Mehedinți (96%). Situl face parte din 
categoria parcurilor naturale și corespunde categoriei V IUCN - arie protejată 
administrată în principal pentru conservarea peisajului terestru și pentru recreere. 
Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme 
hidrocarstice, doline și lapiezuri, peșteri renumite prin dimensiuni și ornamenție 
(Topolnița, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc 
tufărișuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de șibleacuri. 
Compoziția floristică a pajiștilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile 
păstrează amestecuri de fag, brad și pin, neafectate de tăieri. 

O categorie de arie naturală protejată de interes naţional, inclusă în situl Natura 
2000 a Platoului Mehedinţi, este rezervaţia naturală Pădurea Gorganu, din Padeş. 

 RO-SCI 0362 Râul Gilort este localizată în Subcarpații Getici, Depresiunea 
Ciolanei, în cadrul unităților administrativ teritoriale Bengești, Albeni, Novaci, 
Bumbești-Pițic și Târgu Cărbunești din județul Gorj, având o suprafață de 873 ha. 
Scopul ariei naturale protejate Râul Gilort este de a proteja și conserva speciile 
importante la nivel național și comunitar (Lutra lutra, Bombina variegata, 
Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Barbus meridionalis, Sabanejewia 
aurata). A fost desemnat arie naturală protejată datorită existenței pe teritoriul 
acestuia a speciilor de interes comunitar relevante pentru conservare.  

 RO-SCI 0359 Prigoria Bengeşti este localizat în Subcarpații Getici, în cadrul 
Depresiunii Ciolanei, pe teritoriul unităților administrativ teritoriale Bengești, Albeni, 
Prigoria și Bumbești-Pițic, din județul Gorj, având o suprafață de 2490 ha. Situl a 
fost desemnat arie naturală protejată ca urmare a existenței pe teritoriul acesteia a 
elementelor fizico-geografice deosebite și prezenței speciilor de interes 
conservativ național și internațional. Situl adăpostește habitate importante la nivel 
național și comunitar, precum: - 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip 
Galio-Carpinetum, 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun, 91Y0 Păduri 
dacice de stejar și carpen, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion albae) și specii importante la nivel 
național și comunitar, precum: Bombina variegata, Osmoderma eremita, Lucanus 
cervus, Morimus funereus. 

 RO-SCI 0366 Râul Motru a fost declarat sit de importanţă comunitară pentru 
protecţia şi conservarea a 6 specii de faună: o specie de mamifer (vidra – Lutra 
lutra), o specie de amphibian (izvoraşul cu burtă galbenă – Bombina variegata) şi 
patru specii de peşti (porcuşorul de nisip - Gobio kessleri, moioaga - Barbus 
meridionalis, Boarţa –Rhodeus sericeus amarus şi zvârluga aurie - Sabanejewia 
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aurata). Situl Natura 2000 ocupă o suprafață de 1.921 ha pe teritoriul județelor 
Mehedinți, (69%) și Gorj, (31%). 

Prin H.G. nr. 1284/2007, 2 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) a fost 

declarantă ca fiind parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000, (figura 
3.32): 

 RO-SPA 0035 Domogled - Valea Cernei se suprapune peste Parcul Național 
Domogled-Valea Cernei, având o suprafață totală de 66.617 ha, din care 29.978 
ha sunt localizate în județul Gorj. A fost desemnată arie de protecţie specială 
avifaunistică pentru un număr de 8 specii de păsări amenințate la nivel european: 
acvila de munte (Aquila chrysaetos), șoim călător (Falco peregrinus), buhă (Bubo 
bubo), șerpar (Circaetus gallicus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos 
leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sur (Picus canus), 
muscar gulerat (Ficedula albicollis). 

 RO-SPA 0084 Munții Retezat are o suprafață totală de 38.140 ha, din care 7.628 
ha sunt localizate în județul Gorj. A fost desemnată arie de protecţie specială 
avifaunistică pentru un număr de 9 specii de păsări amenințate la nivel european: 
cocoș de munte (Tetrao urogallus), ierunc (Bonasa bonasia), acvila de munte 
(Aquila chrisaetos), șoim călător (Falco peregrinus), minuniță (Aegolius funereus), 
ciuvică (Glaucidium passerinum), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare de munte 
(Picoides tridactylus), muscar mic (Ficedula parva). Este al doilea sit ca importanță 
pentru acvila de munte din țară. 

 
Figura 3.32. Harta NATURA 2000, județul Gorj 
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Starea de conservare a habitatelor naturale/ecosisteme/peisaje și specii sălbatice 
de floră și faună 

Ariile naturale protejate de interes național aflate pe teritoriul administrativ al județului 
Gorj, se află, în general, într-o stare de conservare favorabilă. Sunt necesare, totuși, 
măsuri de asigurare a pazei, montarea de panouri explicative și avertizoare, 
interzicerea activităților antropice cu impact negativ asupra conservării biodiversității, a 
turismului necontrolat. De asemenea, este necesară aplicarea unor măsuri severe de 
interzicere a depozitării deșeurilor menajere, cu asigurarea unor spații corespunzătoare 
depozitării și ridicării acestora în vederea transportului în punctele finale de depozitare.  

Ariile naturale protejate declarate prin Decizia nr. 82 din 1994 a Consiliului Județean 
Gorj și cele declarate prin Legea nr. 5 din 2000, aflate în fond forestier au fost 
gestionate doar în regim silvic, nefiind aplicate unele măsuri specifice pentru protecția 
speciilor, în vederea menținerii și imbunatățirii stării de conservare a acestora. 

Ariile naturale protejate aflate pe teritoriile parcurilor naționale Domogled-Valea Cernei 
și Defileul Jiului sunt gestionate de către administrațiile parcurilor. Măsurile specifice de 
protecție și conservare ale acestor arii naturale protejate sunt cuprinse în planurile de 
management ale celor doua parcuri naționale. 

La nivelul judeţului Gorj au fost inventariate un număr de 36 de tipuri de habitate de 
interes comunitar, 8 specii de floră de interes comunitar, 5 specii de peşti, 2 specii de 
amfibieni, 11 specii de mamifere şi 9 specii de nevertebrate. La nivelul florei şi faunei 
sălbatice nu se constată dezechilibre ecologice, generate de dezvoltarea unei specii în 
detrimentul altei specii. De asemenea, nu au fost înregistrate calamităţi sau incendii şi 
nici alte fenomene, care să afecteze ireversibil fauna şi flora sălbatică protejată de lege 
în rezervaţiile şi parcurile naţionale de pe teritoriul judeţului Gorj. 

Ca urmare a evaluării stării de conservare a habitatelor Natura 2000 din judeţul Gorj 
pentru câteva dintre ele se observă modificări substanţiale10. 

Habitatul 1530* - Pajiști și mlaștini sărăturate panonice se află în stare de conservare 
favorabilă, cu suprafață relativ stabilă, deși pe alocuri porțiuni de dimensiuni reduse pot 
fi cultivate agricol sau invadate de Amorpha fruticosa, în special, în zonele marginale. În 
anumite porțiuni, habitatul este degradat prin pășunat sau specii invazive, dar în 
ansamblu este stabil ca structură și funcții. Efectul cumulat al impacturilor antropice este 
redus, viabilitatea pe termen lung a habitatului este asigurată în condițiile unui minim 
control al impacturilor antropice și al speciilor invazive. Se impune menținerea 
categoriei de folosință a terenurilor, respectiv a suprafeței actuale a habitatului. 

                                            
 
10 Raportul anual privind starea factorilor de mediu in judetul Gorj, 2018 
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Habitatul 6120* - Pajişti xerice şi calcifile pe nisipuri se află în stare de conservare 
nefavorabilă-inadecvată, larg răspândit. Este afectat de pășunatul intensiv și evoluția 
biocenotică naturală, favorizată de perioadele secetoase. La nivelul acestui habitat se 
observă o modificare a structurii fitocenozelor xerice prin schimbarea raportului dintre 
specii și anume creșterea dominanței speciei Dasypyrum villosum în defavoarea 
speciilor furajere. În unele zone, dominanța acesteia se apropie de 90%. 

Habitatul 6230* Pajişti bogate în specii de Nardus, corespondent al habitatului 
românesc R3608 Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens, 
este supus unui proces de modificare din cauza contactului cu comunitățile vegetale 
arbustive, ce aparțin habitatului 4060. In structura acestor pajiști pătrund o serie de 
specii arbustive: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea etc., care deși realizează o 
acoperire redusă, în timp, din cauza proceselor dinamice naturale și a competitivității 
ridicate a acestor apecii, abundența - dominanţa lor ar putea crește, ducând la 
înlocuirea habitatelor de pajiști cu habitate de tufărișuri. 

Habitatul 6240* - Pajiști stepice subpanonice se află în stare de conservare 
nefavorabilă-inadecvată din cauza presiunilor manifestate prin pășunat intensiv care pe 
suprafețe destul de mari determină modificarea covorului vegetal și afectează structura 
habitatului. 

Habitatul 6260* - Stepe panonice pe nisipuri se află în stare de conservare 
nefavorabilă-inadecvată, bine reprezentat. Este afectat de pășunatul intensiv și de 
evoluția biocenotică naturală, favorizată de perioadele secetoase. Este favorizată, 
astfel, specia Dasypyrum villosum care ajunge să fie abundentă în unele zone. Deși 
este un habitat cu grad mare de recuperare naturală, este suprasolicitat de animale în 
multe locuri, iar perioadele prea aride îi accentuează gradul de deteriorare. Este un 
habitatat supus unui permanent pericol de a fi transformat în zonă agricolă. 

Habitatul 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, 
până la cel montan și alpin are o stare de conservare favorabilă în ciuda suprafeței 
relativ reduse pe care o ocupă. Este un habitat stabil în ceea ce privește structura și 
funcțiile ecologice. Presiunile sunt reduse ca intensitate, cea mai importantă fiind 
reprezentată de invaziile de specii alohtone care afectează habitatul în unele porțiuni. 

În tabelul următor este prezentată starea de conservare a speciilor protejate.  

Tabel 3.25. Starea speciilor protejate 

Grupe specii 
Nr. Total specii 
in judeţul Gorj 

Starea de conservare 

Nr. specii 
vulnerabile 

Nr. specii 
rare 

Nr. sp. 
periclitate 

Nr. sp. 
endemice 

Peşti 5 1    
Amfibieni 2   1  
Păsări 34 10 4   
Mamifere 11 6    
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Grupe specii 
Nr. Total specii 
in judeţul Gorj 

Starea de conservare 

Nr. specii 
vulnerabile 

Nr. specii 
rare 

Nr. sp. 
periclitate 

Nr. sp. 
endemice 

Nevertebrate 9 4  2  

Sursă: Raportul anual privind starea factorilor de mediu in judetul Gorj, 2018 

Amenințări și presiuni exercitate asupra biodiversității 

O amenințare majoră asupra biodiversității este reprezentată de speciile invazive. 
Plantele și animalele care ajung să se adapteze la habitate străine pot acapara flora și 
fauna indigenă, provocând daune mediului. 

Potrivit RSM, 2018, speciile invazive alohtone din județul Gorj despre care există 
informații sunt reprezentate de: 

� salcâm (Robinia pseudo-acacia), specie repede crescătoare, agresivă, 
lăstăreşte şi drajonează puternic, infiltrându-se în comunităţile vegetale native, 
fie acestea lemnoase sau ierboase; 

� ștevie (Rumex patientia) - extinderea suprafețelor în jurul stânelor; 

� ambrosia (Ambrosia artemisiifolia), larg şi abundent răspândită de-a lungul 
drumurilor, pârloagelor și zăvoaielor de luncă. 

În ceea ce privește speciile invazive problematice, se menționează prezența speciilor 
nitrofile a căror extindere este favorizată de prezența, în cantități mari a băligarului în 
zonele unde sunt amplasate stânele ( în jurul stânelor din Argele, Dumitra și a celor din 
plaiul Meri și Bumbești-Jiu). 

La nivelul fiecărei administraţii/custode există un plan de acțiune prin care 
proprietarii/utilizatorii de teren să realizeze periodic lucrări de eliminare (mecanică) a 
speciilor problematice și respectiv menținerea limitelor acestor suprafețe afectate, prin 
interzicerea amenajării unor noi locuri de odihnă / repaus pentru animale domestice. 

Pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrosia, la nivelul județului 
Gorj au fost prevăzute următoarele metode: 

� cosirea repetată a terenurilor înainte de înflorirea plantei, manual sau mecanic; 

� smulgerea manuală a plantei; 

� ierbicidarea culturilor agricole; 

� informarea populaţiei privind impactul negativ al polenului ambrosiei asupra 
stării de sănătate. 

Presiunile antropice se manifestă prin creşterea gradului de ocupare a terenurilor, a 
numărului populaţiei, dezvoltarea agriculturii şi economiei, modificarea peisajelor şi a 
ecosistemelor, distrugerea spaţiului natural, utilizarea neraţională a solului, 
supraconcentrarea activităţilor pe zone sensibile cu valoare ecologică ridicată. 
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Fragmentarea ecosistemelor implică alterarea acestora prin separarea spaţială a 
unităţilor de habitat faţă de forma iniţială, caracterizată de continuitate. Fragmentarea 
antropică a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor, urbanizare, poluare, 
despăduriri şi introducerea de specii alohtone. In cea mai mare parte a județului, s-au 
identificat următoarele presiuni antropice, cu intensități diferite de acțiune asupra 
ecosistemelor:  

� tendinţa de dezvoltare a unor activităţi economice cu impact negativ asupra 
mediului care conduc la modificarea peisajelor (cariere de piatră); 

� tendinţa de urbanizare, în detrimentul habitatelor şi peisajelor naturale; 

� dezvoltarea turismului haotic, neorganizat şi în special a celui de week-end, 
care nu ţine cont de valorile naturale şi nu realizează valorificarea optimă a 
întregului potenţial turistic al județului. 

Supraexploatarea (sau exploatarea excesivă) a resurselor naturale apare din cauza 
recoltării nesustenabile a resurselor valoroase, cum ar fi apa, resursele minerale, 
lemnul, etc. Supraexploatarea resurselor naturale este legată de biodiversitate, putând 
duce la dispariția multor specii de animale. 

Apa reprezintă una dintre cele mai importante resurse naturale, iar un exemplu elocvent 
în acest sens îl constituie amenajarea hidroenergetică a rîului Jiu. 

Impactul negativ al investiției este dat de reducerea drastică a debitului și anume: din 
debitul mediu multianual 18,8 mc/sec. înregistrat la intrarea în defileu și respectiv 22,8 
mc/s la ieșire, la finalizare lucrărilor de amenjare se va păstra un debit de servitute de 
2,7 mc/s. Având în vedere distanță de 30 km pe care se desfășoară proiectul de 
amenajare hidroenergetică a raului Jiu, se poate deduce faptul că cea mai mare parte a 
habitatelor ocupate de speciile reofile (pești și nevertebrate bentice), cât și de habitatele 
ripariene, care se află în sectorul defileului, vor fi afectate în mod sigur de această 
investiție. 

Se intenționează, totodată, captarea afluenților de pe malul drept, respectiv pârul 
Dumitra şi Bratcu, fără a se asigura debit de servitute producându-se astfel ruperea 
legăturii directe cu râul Jiu. Prin această întrerupere va fi afectată populația de 
salmonide existentă în acești afluenți. Fluctuațiile de nivel ale apei, cauzate de lacul de 
acumulare, vor influența negativ fauna acvatică și habitatele din zonă. Alături de 
fluctuațiile de nivel ale apei se produc și fluctuații termice, modificându-se astfel 
microclimatul zonei, cu efecte insuficient cunoscute în prezent. În județul Gorj se 
observă o creștere a numărului de exploatări de resurse minerale (piatră, nisip), a celor 
de masă lemnoasă și a solicitărilor pentru valorificarea de ciuperci, plante medicinale și 
fructe de pădure. 
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Poluarea și încărcarea cu nutrienți - depozitarea deşeurilor menajere reprezintă una 
dintre presiunile cele mai răspândite la nivelul județului. Efectele negative ale deşeurilor 
constau nu numai în poluare continuă ci şi într-o degradare a peisajului. Acumularea 
deşeurilor biodegradabile atrage după sine răspândirea speciilor ruderale. 

Afectarea calității apei în sensul modificării parametrilor acvatici și evoluția spre o stare 
inadecvată a calității habitatelor acvatice pentru pești poate fi cauzată de diferite poluări 
datorate activităților antropice. Printre acestea se menţionează: deversarea în apă de 
materiale reziduale, infiltrații ale apei uzate în pânza freatică ce alimentează pâraiele, 
tăierea arborilor de pe malurile apelor și afectarea integrității malurilor, aplicarea de 
tratamente chimice împotriva defoliatorilor forestieri, etc... 

Conform sistemului de clasificare al impacturilor (presiuni – impact prezent și amenințări 
– impact viitor) asupra biodiversității, următoarele categorii de impacturi cauzate de 
depozitarea sau managementul defectuos al deșeurilor au efecte negative directe 
asupra biodiversității: 

� E03.01 depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement; 

� E03.02 depozitarea deșeurilor industriale; 

� H02.02 poluarea apelor subterane cu scurgeri provenite din zone în care sunt 
depozitate deșeuri; 

� H05 poluarea solului din cauza deşeurilor solide (cu excepţia evacuărilor); 

� H05.01 gunoiul şi deşeurile solide. 

Aceste tipuri de impacturi incluse în categoria E. Urbanizare, rezidențial, comerț, la nivel 
general nu fac parte din categoria impacturilor cu efect semnificativ asupra stării de 
conservare a habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de interes conservativ, pentru 
speciile de păsări impactul urbanizării fiind chiar eliminat din evaluare. Cu toate 
acestea, există următoarele situații în care impactul acestora poate deveni unul 
semnificativ: 

� Deșeurile menajere abandonate de turiști/vizitatori/populație locală sau 
depozitate conforme, dar în zonele ce reprezintă habitate sau se intersectează 
cu habitatele carnivorelor mari atrag aceste specii, în special, în perioadele în 
care resursele de hrană din mediul lor natural sunt insuficiente pentru nevoile 
acestora, punând în pericol turiștii și populațiile locale. In plus pot apărea devieri 
comportamentale ale speciilor sălbatice, astfel încât acestea să înceapă să 
prefere apropierea de comunitățile umane pentru accesul facil la hrană. 

� Amenajarea de puncte de colectare a deșeurilor menajere în zone greu 
accesibile din care ridicarea nu se poate face într-un mod facil, astfel că devin 
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punct de atracție pentru animalele sălbatice și generând astfel conflicte cu 
populația/vizitatorii/turiștii; 

� Depozitele neconforme sau a căror operare nu este conformă pot deveni sursă 
de hrană pentru speciile oportuniste, înmulțirea necontrolată a acestora afectând 
starea de conservare a celorlalte specii. 

La nivelul judeţului Gorj, depozitul conform pentru deşeuri/instalaţiile de tratare/transfer 
a deşeurilor nu sunt amplasate în imediata vecinătate a unui spaţiu natural protejat. 

3.1.7. Populație și sănătatea umană 

Potrivit datelor statistice, populația rezidentă a județului Gorj, înregistrată la 1 ianuarie 
2019, a fost de 315.494 persoane, având o pondere de 1,63% în populația totală a 
României și o pondere de 16,37% în populația totală a regiunii Sud – Vest Oltenia. Din 
punctul de vedere al repartiției pe medii de locuire, 45,24% din populația județului 
locuiesc în mediul urban și 54,75% în mediul rural. Distribuția populației pe sexe este 
destul de echilibrată, ponderea femeilor din populația totală fiind de 50,37%, iar a 
bărbaților de 49,63%. 

Potrivit rezultatelor Recensământului populației din anul 2011, populaţia stabilă a 
judeţului Gorj era de 341.594 persoane, cu 45.714 mai puține persoane faţă de 
recensământul din anul 2002, (387.308 persoane). Aceasta înseamnă o scădere cu 
11,8% pe întreaga perioadă, adică un declin mediu de 1,3% pe an. 

Tendința de reducere a populației se păstrează și în perioada 2014 – 2019, atât în 
mediul urban, cât și în mediul rural. Evoluția numărului populației pe medii de locuire la 

nivelul județului Gorj, pentru perioada 2014 – 2019, este prezentată în tabelul 3.26 și 

figura 3.33.  

Tabel 3.26. Evoluția populației rezidente, la nivelul județului Gorj,  
pentru perioada 2014 - 2019 

Populație 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nr. persoane 

Mediul urban 151213 149613 147810 145115 144258 142734 
Mediul rural 183636 181815 179727 178519 175661 172760 
Total județ 334849 331428 327537 323634 319919 315494 

Sursă: INS, bază de date Tempo Online, POP105A  
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Figura 3.33. Evoluția populației rezidente în perioada 2014 - 2019, județul Gorj 

Datele evidențiază faptul că, pe ansamblu, procesul de reducere a numărului locuitorilor 
a fost continuu, modificările anuale fiind cuprinse între -1,2% şi -1,38%. Față de anul 
2014, populația rezidentă s-a redus cu o valoare procentuală de 5,78%.  

Densitatea medie a populației la nivelul județului Gorj este de 56,32 locuitori/km2, 
valoare care nu depăşeşte densitatea populației înregistrată la nivel regional (66,96 
locuitori/km2). 

Conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și menționate în 
Anexa la Ordinul nr. 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 nr. 349/2005, la nivelul județului Gorj nu există 
localități izolate. 

În judeţul Gorj au existat 7 depozite neconforme clasa „b” care au fost închise conform 
Calendarului de sistare/încetare a activităţii sau conformare pentru depozitele existente, 
cuprins în H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. In prezent, în județul Gorj, 
se află în operare depozitul ecologic Polaris Mediu din Târgu Jiu, amplasat în punctul 
Dealul Calului, în intravilan, în nordul oraşului Târgu Jiu, la cca 7 km de acesta, fiind 
reglementat din punctul de vedere al protecției mediului prin Autorizația integrată de 
mediu nr. 4/14.10.2019, valabilă până la 13.10.2029. 

Luând în considerare amplasarea în afara localităților, impactul direct al depozitului 
asupra zonelor locuite este diminuat. Cu toate acestea, lipsa unui sistem de 
management adecvat al deșeurilor poate avea impact asupra sănătății populației: 

� posibilitatea proliferării rozătoarelor în zona terenurilor pe care se depozitează 
deşeuri; 
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� operarea necorespunzătoare a instalațiilor de deșeuri sau accidentele 
neprevăzute; 

� emisiile atmosferice generate de vehiculele de transport sau de procesele de 
tratare a deșeurilor; 

� zgomotul și vibrațiile generate de traficul rutier sau de funcționarea instalațiilor de 
deșeuri. 

Efecte poluării aerului asupra sănătății umane 

Din punctul de vedere al acțiunii asupra sănătății umane, poluanții din aerul atmosferic 
pot fi iritanţi, toxici, fibrozanţi sau cancerigeni. În ceea ce privește depăşirile 
concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2 şi O3 în anumite aglomerări urbane, în 
judeţul Gorj nu există aglomerări urbane (cu peste 250000 locuitori), Municipiul Târgu-
Jiu, fiind cel mai mare oraş din judeţ, cu o populatie de sub 100.000 locuitori (95.670 
locuitori înregistrată la nivelul anului 2018)11. 

Principalii indicatori de sănătate care pot fi influențați de poluarea aerului se referă la 
bolile respiratorii și cardiovasculare, mortalitatea fiind indicatorul cel mai relevant în 
evaluarea unui anumit proces. 

In județul Gorj, la nivelul anului 2018, au fost depășite valorile limită în cazul particulelor 
în suspensie (PM10) și SO2 din aerul înconjurător. Numărul de depăşiri ale valorii limită 
zilnice pentru particulele în suspensii PM10 și pentru SO2 la staţiile automate de 
monitorizare a calităţii aerului din judeţul Gorj, în anul 2018 sunt prezentate în figurile 
următoare. 

 

 

 

                                            
 
11 Institutul Național de Statistică, date statistice Tempo-Online 
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Figura 3.34. Depășiri ale valorii limită zilnice pentru PM10 în anul 2018 

 

Figura 3.35. Depășiri ale valorii limită zilnice pentru SO2 în anul 2018 

Ponderea mortalității prin afecțiuni respiratorii din mortalitatea generală în mediul urban 
este mai mare decât ponderea înregistrată la nivel de județ, explicabil prin faptul că 
aerul din mediul urban este mult mai poluat, la aceasta contribuind în mod semnificativ 
poluarea provenită din traficul rutier dar şi de procesele de ardere în marile centrale 
termoelectrice sau pentru încălzirea rezidenţială 

Efecte poluării fonice asupra sănătății umane 

În județul Gorj, în anul 2018, APM Gorj a efectuat un număr de 171 determinări 
sonometrice în zonele Tg-Jiu, Rovinari, Turceni, Motru, Porceni, Rogojelu, Mătăsari, 
Lupoaia, Roșiuța, Bumbești-Jiu, după cum urmează: 

• la limita unor zone funcţionale ale agenţilor economici;  
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• la exteriorul locuinţelor cetăţenilor; 

• la bordura trotuarului pe străzi de diferite categorii; 

Determinările au fost efectuate în scopul monitorizării nivelului de zgomot în vecinătatea 
incintelor industriale, la solicitărea operatorilor economici sau a persoanelor fizice, la 
solicitarea GNM-CJ Gorj, precum și pentru monitorizarea zgomotului determinat de 
activitățile industriale sau traficul rutier. 

Din totalul de 171 determinări efectuate în cursul anului 2018, 118 determinări  au fost 
efectuate pentru monitorizare, 51 determinări ca urmare a solicitărilor persoanelor fizice 
și  operatorilor economici (pentru care s-au perceput tarife conform Ordinului 890/2009), 
şi 2 determinări la solicitarea GNM-CJ Gorj. 

În tabelul următor este prezentată situația centralizată a determinărilor sonometrice 
efectuate în cursul anului 2018. 

Tabel 3.27. Situația centralizată a determinărilor sonometrice efectuate în cursul anului 2018 

Monitorizare 

 

Trafic Limita spațiilor 
funcționale Exteriorul locuințelor 

Nr. 
determinări Nr. depășiri Nr. 

determinări Nr. depășiri Nr. 
determinări Nr. depășiri 

30 18 46 7 42 14 
Total 118 

Solicitări persoane juridice/fizice 

 

Limita spațiilor 
funcționale Exteriorul locuințelor 

Nr. 
determinări Nr. depășiri Nr. 

determinări Nr. depășiri 

22 4 29 17 
Total 51 

Solicitări GNM-CJ Gorj 

 

Limita spațiilor 
funcționale Exteriorul locuințelor 

Nr. 
determinări Nr. depășiri Nr. 

determinări Nr. depășiri 

- - 2 0 
Total 2 

Sesizări 

 

Limita spațiilor 
funcționale Exteriorul locuințelor 

Nr. 
determinări Nr. depășiri 

Nr. 
determinări Nr. depășiri 

0 0 0 0 
Total 0 
Total 

general 170 

Sursă: Raportul anual privind starea factorilor de mediu in judetul Gorj, 2018 
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S-au înregistrat un număr de 11 depăşiri ale limitei de zgomot admise (65dB(A)) la 
limita spațiilor funcţionale ale incintelor industriale (comerciale). Cele mai ridicate valori 
au fost înregistrate la limita spațilui funcțional a Club Towers, cu o maximă de 77.5 dB 
(A).  

S-au înregistrat un număr de 31 depăşiri ale limitei de zgomot admise (50dB(A),  
respectiv 60dB(A)) la exteriorul locuinţelor situate în imediata vecinătate a unor zone 
industriale din mediul urban şi rural. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate  în zona 
Rogojelu în apropierea Termocentralei Rovinari (stație desulfurare) – 73,4 dB(A). 

S-au înregistrat un număr de 18 depăşiri ale limitei de zgomot admise (70dB(A)) la 
bordura trotuarului pe străzi de categoria a II-a, cea mai ridicată valoare măsurată fiind 
în zona intersecției Piața Mare din Tg-Jiu, 65,3 dB(A). 

Efecte poluării apei asupra sănătății umane 

În cadrul Programului Național II – Domeniul 1 – „Protejarea sănătății și prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc in mediul de viață”, Direcția Județeană de 
Sănătate Publică Gorj participă anual, prin Serviciul de Sănătate Publică, la întocmirea 
sintezei naționale ”Supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat”. 

În județul Gorj, în anul 2018, au fost monitorizate 86 de instalații de aprovizionare cu 
apă potabilă (19 instalații urbane și 67 instalații rurale ). Rezultatele activității de 
monitorizare au evidențiat faptul că nu au fost înregistrate epidemii hidrice, în rândul 
consumatorilor de apă din sistemele publice și nu au fost acordate derogări de la 
parametrii valorici chimici stabiliți în tabelul nr.2, din anexa nr.1 a Legii nr.458/2002- 
republicată.  

In perioada 2014-2018, a fost raportat un caz de întoxicatie acută cu nitrați la sugar 
(methemoglobinemie acută infantilă), prin consumul de apă de fântână. In anul 2016, a 
fost raportat de către DSP Gorj un caz de encefalită în mediul urban şi un caz de boala 
Lyme în zona rurală. 

3.1.8. Conservarea resurselor naturale 

Orice activitate economică, prin producția de bunuri și servicii și prin consum, implică 
utilizarea de resurse naturale. 

De obicei, când economiile cresc, sunt necesare mai multe materiale, cum ar fi energia, 
materialele de construcții și metalele. Prin utilizarea mai eficientă a materialelor și 
obținerea unei valori economice mai mari din fiecare unitate de resurse utilizată, rata de 
creștere a utilizării de materiale poate fi mai mică decât rata de creștere economică. În 
cazul în care rata de creștere a utilizării materialelor este mai mică decât rata de 
creștere economică, aceasta se numește “deconectare” a utilizării materialelor de 
creșterea economică. 
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Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului este una dintre principalele 
obiective ale strategiei de dezvoltare durabilă a UE în cadrul provocării cheie “consumul 
și producția durabile”. 

In plus, în cadrul provocării cheie “conservarea și gestionarea resurselor naturale” 
strategia solicită “îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor, pentru a reduce consumul 
total al resurselor naturale neregenerabile și impactul asupra mediului aferent utilizării 
materiilor prime”. Strategia Uniunii Europene 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii solicită șapte inițiative emblematice, dintre care una 
este o “Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, pentru a ajuta la 
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 
economie cu emisii scăzute și creșterea gradului de utilizare al resurselor regenerabile 
de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența 
energetică. 

Conform aceste strategii, în ceea ce priveşte eficienţa resurselor, media în UE a 
consumului de materiale pe an este de aproape 15 tone pe cap de locuitor, şi fiecare 
cetăţean al UE generează, în medie, mai mult de 4,5 tone de deşeuri pe an, din care 
aproape jumătate sunt eliminate în depozitele de deşeuri. Creşterea eficienţei utilizării 
resurselor poate deschide oportunităţi economice semnificative pentru dezvoltarea 
economică viitoare şi crearea de noi locuri de muncă, deoarece poate duce la 
îmbunătăţirea productivităţii, costuri mai mici şi o mai mare competitivitate şi inovare. 
De asemenea, utilizarea într-un mod mai eficient a resurselor aduce beneficii 
importante de mediu, care, la rândul lor, protejează creşterea economică viitoare, 
sănătatea şi bunăstarea populaţiei umane. Îmbunătăţirea eficienţei resurselor se referă 
la o creştere economică, folosind mai puţine resurse. 

Proporţia de deşeuri municipale depozitate şi reciclate pot fi utilizate pentru a măsura 
progresul în transformarea deşeurilor în resurse şi în dezvoltarea unui sector de 
gestionare a deşeurilor de succes. In ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor 
municipale, în anul 2018, județul Gorj utiliza ca principală metodă de gestionare (mai 
mult de 90%) depozitarea. Prin urmare, implementarea programului de management 
integrat al deșeurilor este un prim pas pozitiv, dar care trebuie completat printr-o 
infrastructură adecvată extinsă a colectării separate și valorificării economice a 
deșeurilor refolosibile. Oportunitățile de finanțare încurajează proiectele pe termen lung 
care contribuie la un mediu sănătos şi la utilizarea eficientă a resurselor.   

Măsuri propuse:  

 Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu;   

 Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității;   

 Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbări climatice;  
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 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor 
regenerabile. 

3.1.9. Patrimoniu cultural și peisajul 

Monumentele istorice care aparțin categoriilor monument, ansamblu și sit, clasate prin 
Lista monumentelor istorice, imobilele aflate în zonele de protecție a acestora, zonele 
construite protejate, alte imobile cu valoare culturală, stabilite prin documentații de 
urbanism și siturile arheologice trecute în Repertoriul Arheologic Național, constituie 
bunuri imobile semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală și 
fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional. 

Conform Listei monumentelor istorice aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor 
nr. 2.314/2004, cu modificările și completările ulterioare, în județul Gorj se găsesc 503 
monumente istorice. Cele mai multe monumente istorice aparţin categoriei II – 
monumente de arhitectură (72,37%), urmate de monumentele din categoria I - 
monumente de arheologie (17,30%), categoria IV - monumente memoriale şi funerare 
fiind prezentă în proporţie de 5,57%, iar cele mai puţine aparţin categoriei III - 
monumente de for public, respectiv 4,77%. 

După valoarea acestora, 11,73% din monumentele istorice de pe teritoriul județului Gorj 
sunt monumente de interes naţional (categoria A), iar 88,27% reprezintă monumente de 
interes local (categoria B). 

Toate aceste imobile necesită protecție din punctul de vedere al aspectelor de mediu. 
Infrastructura de management al deșeurilor poate avea un impact direct asupra 
patrimoniului cultural național și universal și asupra peisajului.   

Intervențiile umane cu impact negativ asupra imobilelor care fac parte din patrimoniul 
cultural național si peisajului, în funcție de gravitate, sunt următoarele:   

- Distrugere: acestea sunt cauzate, în principal, de dezvoltări urbanistice 
intensive inadecvate mediului şi arhitecturii locale, schimbarea funcțiunii 
terenurilor, defrișări, transformarea radicală a așezărilor tradiționale (îndesire, 
demolări, schimbări de funcțiuni) fără avizul Ministerului Culturii și Identității 
Naționale sau a serviciilor publice deconcentrate ale acestora;   

- Degradare: pierderi culturale determinate de planificarea activităților de 
gestionare a deșeurilor fără corelarea cu planurile de urbanism și fără 
respectarea măsurilor de protecție a patrimoniului cultural și al peisajului. In 
plus, poluarea cauzată de depozitarea necontrolată a deșeurilor;   

- Agresiuni: cauzate de activitățile economice şi turistice, depozitarea deșeurilor, 
dezechilibre ale ecosistemelor, lipsa de continuitate în politicile de amenajare a 
teritoriului, fără avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale sau a serviciilor 
publice deconcentrate ale acestora.   
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Impactul gestionării actuale a deșeurilor asupra factorului valori materiale se 
apreciază a fi moderat.  

Potrivit Convenției Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa și ratificată 
prin Legea nr. 451/2002, peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de 
către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali 
şi/sau umani. Potrivit aceleiași convenții, protecţia peisajului cuprinde acţiunile de 
conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, 
justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de 
intervenţia umană. 

Efectele asupra peisajului sunt de natură vizuală. Ineficiența unui serviciu de 
salubrizare care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor, ceea ce înseamnă 
implicit continuarea practicilor necorespunzatoare de depozitare necontrolată a 
deşeurilor în spaţii neamenajate, este unul din factorii importanți care duc la 
degradarea mediului, a peisajelor naturale şi a zonelor locuite. 

Afectarea peisajului ca urmare a unui sistem necorespunzător de gestionare a 
deşeurilor poate duce la scăderea potenţialului turistic, ceea ce implică piederi 
economice semnificative. 

De asemenea, aspectul dezagreabil poate conduce la pierderi economice importante 
(legate de valoarea de tranzacționare a terenurilor în primul rand), dacă aspectele 
menționate se regăsesc, spre exemplu, în zone rezidențiale sau de agrement. 

3.2. Situația actuală a gestionării deșeurilor 

Rezultatul analizei situației actuale privind generarea și gestionarea fiecărei categorii de 
deșeuri în parte constituie punctul de referință în procesul de planificare și ajută la 
identificarea indicatorilor care vor fi utilizați ca bază de pornire la realizarea proiecției 
deșeurilor, precum și a punctelor slabe în cadrul organizării sistemului de gestionare a 
acestora cu privire la: 

- generarea deșeurilor; 

- colectarea și transportul deșeurilor; 

- tratarea și valorificarea deșeurilor; 

- eliminarea deșeurilor. 

Caracterizarea situației actuale cu privire la cantitățile de deșeuri generate și modul în 
care acestea sunt gestionate în județul Gorj a fost realizată pe baza datelor statistice și 
a documentelor de planificare existente, precum și a informațiilor oferite de autoritățile 
publice locale și operatorii de servicii de salubrizare. 

Sursele de date care au fost utilizate sunt: 

 operatorii economici care asigură colectarea și tratarea deșeurilor municipale; 
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 instituțiile locale responsabile cu asigurarea salubrizării în județul Gorj; 

 instituții responsabile cu colectarea datelor privind cantitățile de deșeuri 
generate și gestionate – Agenția pentru Protecția Mediului Gorj; 

 documentele de planificare existente: 

- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr.942/2017; 

- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014 – 2020 (SNCD), 
aprobată prin HG nr. 870/2013; 

- Master Planul privind gestionarea deșeurilor în județul Gorj, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 86 din 30.11.2010; 

 campanie pentru determinarea compoziției deșeurilor menajere și similare 
derulată în anul 2020 de către ISPE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ S.A. 
București; 

 baze de date INS.  

Cantitățile de deșeuri municipale generate și colectate la nivelul județului Gorj au fost 
determinate pe baza datelor raportate de către operatorii de salubrizare și furnizate de 
APM Gorj. 

Informațiile privind gestionarea deșeurilor municipale au fost prezentate pe baza datelor 
raportate de deținătorii instalațiilor de tratare a deșeurilor în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și furnizate de APM. 

Indicii de generare a deșeurilor s-au determinat pe baza datelor privind cantitățile de 
deșeuri municipale generate anual și a populației din anul respectiv, ținând cont, 
totodată, de indicii de generare obținuți la nivel național și prezentați în PNGD 2018 – 
2025. 

Pentru stabilirea obiectivelor și țintelor s-a analizat modul de îndeplinire a obiectivelor 
stabilite în perioada anterioară de planificare, măsurile care nu au fost implementate 
sau nu au avut efectul preconizat, precum și măsurile care au avut impact neprevăzut 
asupra altor sectoare. De asemenea, au fost luate în considerare țintele și obiectivele 
stabilite prin noile politici și prevederi legislative în domeniul gestionării deșeurilor. 

In ceea ce privește determinarea compoziției deșeurilor municipale au fost utilizate 
datele obținute din măsurătorile realizate de către ISPE PC în baza standardului SR 
14899:2006 – Caracterizare deșeuri (Eșantionare deșeuri) și SR 13493/Noiembrie 2004 
– Caracterizarea deşeurilor – Metodologie de caracterizare a deşeurilor menajere – 
ROMECOM. 
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Analiza situației actuale privind generarea și gestionarea deșeurilor a fost realizată 
pentru o perioadă de cinci ani, anterioară anului 2018. Informațiile privind instalațiile în 
operare prezentate sunt aferente anului 2019/2020, în funcție de datele disponibile. 

Analiza datelor colectate privind generarea și gestionarea deșeurilor în județul Gorj s-a 
realizat în corelare cu datele existente în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, 
2017. 

3.2.1. Deșeuri municipale 

Deşeurile municipale generate cuprind atât deşeurile generate şi colectate (în amestec 
sau selectiv), cât şi deşeurile generate şi necolectate. Deșeurile generate și necolectate 
sunt reprezentate în cea mai mare parte de deșeurile menajere din zonele în care 
populația nu este conectată la serviciile de salubrizare. 

In vederea identificării cantităților de deșeuri generate pe teritoriul județului Gorj, în 
perioada 2015 – 2018, au fost utilizate sursele de date mai sus menționate. Tabelul 
următor prezintă evoluția cantităţilor de deşeuri municipale generate în județul Gorj, în 
perioada 2015 - 2018. 

Tabel 3.28. Cantități de deşeuri municipale generate în perioada 2015 – 2018, în județul Gorj 

Categorii de deșeuri municipale 
Cantitate de deşeuri, (tone/an) 

2015 2016 2017 2018 

Deșeuri menajere și similare colectate în amestec și 
separat 

50636 53864 61908 64760 

Deşeuri din grădini şi parcuri 347 263 239 713 

Deşeuri din pieţe 459 420 637 912 

Deşeuri stradale 1529 1722 1956 2736 

TOTAL 52971 56269 64740 69120 

Sursă: APM Gorj. Pentru anul 2018, au fost primite date parțiale, astfel cantitățile au fost estimate. 

Datele prezentate în tabel evidențiază o evoluție ascendentă a cantității de deșeuri 
generate în perioada analizată. In anul 2018, cantitatea de deșeuri generată a 
înregistrat o creștere procentuală cu 32,33% față de anul 2015.  

Așa cum se observă și din figura 3.36, structura deșeurilor municipale este relativ 
aceeași în perioada analizată. Astfel, din total deșeuri municipale, 82-83% reprezintă 
deșeuri menajere, 12% deșeuri similare (generate de operatorii economici și instituții) și 
4 – 6% sunt deșeuri din servicii publice. 
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Figura 3.36. Structura deșeurilor municipale, 2015 - 2018 

Populația conectată la serviciile de salubrizare 

Evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubrizare la nivelul județului Gorj în 

perioada 2013 – 2018 este redată în tabelul 3.29. și figura 3.37. 

Tabel 3.29. Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare, pe medii de rezidență, în județul Gorj 

Medii de rezidență 

Grad de acoperire cu servicii de salubrizare  
(%) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mediul urban 10 10 11 81 100 100 

Mediul rural 16 13 12 19 80 100 

Sursă: Raport Judeţean privind Starea Mediului în judeţul Gorj, 2017 

Figura 3.37. Gradul de coperire cu servicii de salubrizare pe medii  
de rezidență, 2015 - 2018 
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Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare prezintă un trend ascendent, ajungând, 

astfel, în anul 2018 la valoarea procentuală de 100%, atât în mediul urban, cât și în cel 
rural.  

Indici de generare a deșeurilor municipale 

Indicii de generare a deșeurilor generate, exprimați în kg/loc*an, reprezintă un 
parametru important atât pentru verificarea plauzibilității datelor pe perioada 2015 - 
2018, cât și pentru calculul prognozei de generare a deșeurilor în perioada de 
planificare. Indicii s-au calculat pe baza cantităților de deșeuri municipale colectate și a 
datelor privind evoluția populației rezidente în perioada 2015 – 2018. 

Valorile indicilor de generare a deșeurilor municipale și menajere determinate pentru 
perioada 2015 – 2018, pe baza datelor raportate de operatorii economici colectori în 
chestionarele MUN și a populației rezidente din județul Gorj, și comparate cu cele ale 

indicilor de generare obținuți la nivel național, sunt redate în următoarele tabele. 

Tabel 3.30. Indici de generare deșeuri municipale în România și județul Gorj,  
 în perioada 2015 - 2018 

Indici de generare deșeuri 
municipale 

2015 2016 2017 2018 

Kg/loc*an 

La nivel național* 253 253 253 248 

Județul Gorj** 158 170 200 216 

Sursă: *PNGD 2017, **Chestionare MUN  

Evoluția indicilor de generare a deșeurilor municipale la nivel județean și național este 

reprezentată grafic în figura 3.38. 

Figura 3.38. Evoluția indicelui de generare deșeuri municipale la nivel național  
și județean, în perioada 2015 - 2018 
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Indicii de generare a deșeurilor municipale în județul Gorj sunt sub media națională. 
Diferența poate fi cauzată atât de consumul mai redus de bunuri, cât și de subestimarea 
cantităților de deșeuri municipale generate. De asemenea, un alt factor poate fi faptul că 
populația din mediul rural are o pondere mai mare (54,83%), decât cea din mediul 
urban. 

Cantitățile de deșeuri menajere colectate pe medii de rezidență sunt redate în tabelul 
următor. 

Tabel 3.31. Cantități de deșeuri menajere generate pe medii de rezidență, 
 în perioada 2015 – 2018 

Categorii de deșeuri menajere 
Cantitate, (tone/an) 

2015 2016 2017 2018 
Deșeuri menajere colectate în amestec și separat în 
mediul urban 

31951 33987 38972 38550 

Deșeuri menajere colectate în amestec și separat în 
mediul rural 

12142 12917 14943 18062 

Total 44093 46904 53915 56612 

Sursă: APM Gorj 

Tabel 3.32. Indici de generare deșeuri menajere pe medii de rezidență, la nivel național și 
județean, în perioada 2015 - 2018 

Indici de generare deșeuri 2015 2016 2017 2018 

La nivel național* 

Deșeuri menajere (Kg/loc*zi) – mediul urban 0,66 0,66 0,66 0,65 
Deșeuri menajere (Kg/loc*zi) – mediul rural 0,31 0,31 0,31 0,30 
La nivel județean** Mediul urban 
Deșeuri menajere (Kg/loc*an) 270 270 269 270 
Deșeuri menajere (Kg/loc*zi) 0,74 0,74 0,74 0,74 
 Mediul rural 
Deșeuri menajere (Kg/loc*an) 80 80 84 113 
Deșeuri menajere (Kg/loc*zi) 0,22 0,22 0,23 0,31 

Sursă: *PNGD 2017, **Chestionare MUN 

Indicele de generare a deșeurilor menajere din mediul urban înregistrează o valoare 
medie constantă de 0,74 kg/loc*zi în perioada analizată, valoare ce depășește media la 

nivel național de 0,66 kg/loc*zi (figura 3.39). In mediul rural, indicele de generare 
prezintă un trend ascendent începând cu anul 2017 și valori sub media la nivel național 
în perioada 2015 – 2017, urmând ca în anul 2018 să ajungă de la 0,22 kg/loc*zi (2015) 

la 0,31 kg/loc*zi, valoare aproape similară cu media națională (0,30 kg/loc*zi), (figura 
3.40.). 
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Figura 3.39. Evoluția indicilor de generare deșeuri menajere în mediul urban,  

la nivel național și județean, în perioada 2015 – 2018 

Figura 3.40. Evoluția indicilor de generare deșeuri menajere în mediul rural,  
la nivel național și județean, în perioada 2015 - 2018 

Compoziția deșeurilor menajere  

Cunoașterea compoziției și a indicelui de generare a deșeurilor menajere este 
indispensabilă unei bune gestionări a deșeurilor menajere. Aceste determinări 
contribuie la alegerea tehnicilor de colectare, valorificare și tratare, precum și la 
eficientizarea costurilor la nivel local și național.  

Compoziția deșeurilor menajere (mediul urban si mediul rural) și similare provenite de la 
agenții economici din județul Gorj a fost realizată în perioada de iarnă, luna ianuarie 
2020, pe eșantioane reprezentative pentru întreg județul. Pentru confirmarea 
rezultatelor obținute se recomandă ca beneficiarul să efectueze cel puțin 2 campanii pe 
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an pentru detrminarea compoziției deșeurilor din zone reprezentative, conform SR 
13493/Noiembrie 2004 – Caracterizarea deşeurilor – Metodologie de caracterizare a 
deşeurilor menajere – ROMECOM, precum si metodologia europeana de caracterizare 
a deseurilor „Methdology for the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool)”. De asemenea, o 
cât mai bună realizare a compoziției deșeurilor depinde de numărul eșantioanelor 
realizate pe zone de proveniență și pe anotimp. 

Metodologia de realizare a activităţilor de caracterizare a deşeurilor este cea din 
standardul SR 14899:2006 – Caracterizare deșeuri (Eșantionare deșeuri) și din SR 
13493/Noiembrie 2004 – Caracterizarea deşeurilor – Metodologie de caracterizare a 
deşeurilor menajere – ROMECOM, varianta româneasca a metodologiei europene 
MODECOM, varianta îmbunătățită. 

Procesul eşantionării implică o serie de activităţi specifice şi anume: 

• definirea populaţiei care face obiectul cercetării; 

• alegerea cadrului de eşantionare; 

• alegerea metodei de eşantionare; 

• stabilirea modalităţilor de selecţie a unitatilor eşantionului; 

• stabilirea mărimii eşantionului; 

• alegerea unităţilor efective ale eşantionului; 

• desfăţurarea activităţii de teren. 

Toate aceste activităţi se află în strânsă legatură, iar deciziile care se vor adopta privind 
realizarea lor, sunt puternic corelate între ele. 

Stabilirea populaţiei cercetate şi a cadrului de eşantionare 

Stabilirea populaţiei cercetate sau a populaţiei relevante are în vedere determinarea 
ansamblului persoanelor sau organizaţiilor către care se orientează cercetarea şi 
asupra cărora se vor răsfrânge rezultatele cercetării. 

Metode de eşantionare 

Se disting două mari modalități de eşantionare: 

1. eştionare aleatoare (probabilistică); 

2. eşantionare nealeatoare (empirică, la intâmplare) sau pe baza de raţionament. 

In «fişă de sortare» sunt notate toate informaţiile referitoare la derularea operaţiunilor de 
determinare a compoziției, precum: 

• itinerariul de colectare; 

• proveniența deșeurilor; 

• numărul de înmatriculare al vehiculului de colectare; 
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• masa camionului de deşeuri; 

• date meteo, în particular pluviometria din ziua de eşantionare; 

• apreciere vizuală a naturii deşeurilor colectate; 

• eventuale incidente ale eşantioanelor. 

Fiecare fracție de deșeuri a fost cântărită și trecută în Fişa de compoziţie. 

După centralizarea datelor s-a facut media ponderată a compoziției deșeurilor din 
județul Gorj, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3.33. Compoziția deșeurilor menajere și similare la nivelul județului Gorj,  
pe medii de rezidență, în anul 2020 

Nr. 
crt. 

Tip deşeu 
Urban menajer 

(%) 

Rural 
menajer 

(%) 

Similare 
(%) 

1 Deșeuri biodegradabile 63.83 52.56 52.54 

2 Hârtie, carton 5.00 2.77 13.40 

3 Deșeuri compozite 0.75 0.20 0.36 

4 Textile 1.64 1.01 1.82 

5 Textile sanitare/pampers 0.92 6.69 1.01 

6 Deșeuri periculoase din deșeuri menajere* 0.53 0.27 0.56 

7 Material plastic 9.95 9.64 5.66 

8 Combustibile neclasate 1.96 0.53 1.17 

9 Sticlă 2.83 3.73 1.52 

10 Metale feroase 0.69 0.77 0.49 

11 Metale neferoase 0.49 0.33 0.29 

12 Incombustibile neclasate 0.39 0.33 1.06 

13 
Elemente cu granulometrie fină, mai mică de 
20 mm 

11.04 21.16 20.12 

14 Cantitatea totală analizată 100.00 100.00 100.00 

Notă: Deșeurile din lemn sunt incluse în “Combustibile neclasate” și reprezintă circa 40% din acestea, deșeurile inerte sunt incluse 
în “Incombustibile neclasate”, deșeurile voluminoase reprezintă circa 0,5% din deșeurile municipale și sunt incluse în deșeurile 
compozite și combustibile neclasate, iar DEEE sunt incluse în “Deșeuri compozite” și reprezintă circa 80% din acestea. 

Sursă: Estimările elaboratorului PJGD 
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Figura 3.41. Compoziția deșeurilor menajere pe medii de rezidență, în anul 2020 

 
Figura 3.42. Compoziția deșeurilor similare la nivelul județului Gorj, în anul 2020 

In ceea ce privește compoziția deșeurilor menajere pe medii de rezidență, cât și cea a 
deșeurilor similare, fracția predominantă este reprezentată de biodeșeuri, care 
depășesc procentual valoarea de 50%. 

Compoziția deșeurilor din piețe și a celor din parcuri și grădini a fost estimată pe baza 
compoziției din PNGD și este prezentată în tabelul următor. 
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Tabel 3.34. Compoziția deșeurilor din piețe, grădini și parcuri la nivelul județului Gorj,  
în anul 2020 

Nr. 
crt. 

Tip deşeu 
Piețe  

% 

Parcuri și 
grădini 

% 

1 Deșeuri biodegradabile 74.00 70 

2 Hârtie, carton 7.90 1.5 

3 Deșeuri compozite 0.00 0 

4 Textile 0.10 0 

5 Textile sanitare/pampers 0.00 0 

6 Deșeuri periculoase din deșeuri menajere* 0.00 0 

7 Material plastic 6.90 2.5 

8 Combustibile neclasate 1.20 0 

9 Sticlă 2.70 1 

10 Metale feroase 1.00 0 

11 Metale neferoase 0.90 0 

12 Incombustibile neclasate 2.00 2 

13 Elemente cu granulometrie fină, mai mică de 20 mm 3.30 23 

14 Cantitatea totală analizată 100.00 100 

Notă: Deșeurile din lemn sunt incluse în “Combustibile neclasate” și reprezintă circa 40% din acestea, deșeurile inerte sunt 
incluse în “Incombustibile neclasate”, deșeurile voluminoase reprezintă circa 0,5% din deșeurile municipale și sunt incluse în 
deșeurile compozite și combustibile neclasate, iar DEEE sunt incluse în “Deșeuri compozite” și reprezintă circa 80% din acestea. 

Sursă: Estimările elaboratorului PJGD 

Astfel, compoziția deșeurilor din județul Gorj, pe baza mediei ponderate a determinărilor 
conform standard SR 13493 și a estimărilor prevăzute în PNGD este prezentată în 
următorul tabel. 

Tabel 3.35. Compoziția medie ponderată a deșeurilor municipale la nivelul județului Gorj,  
în anul 2020 

Nr. 
crt. 

Tip deşeu 
Total judet 

% 

1 Deșeuri biodegradabile 59.57 

2 Hârtie, carton 5.30 

3 Deșeuri compozite 0.52 

4 Textile 1.43 

5 Textile sanitare/pampers 2.56 

6 Deșeuri periculoase din deșeuri menajere* 0.44 

7 Material plastic 9.21 

8 Combustibile neclasate 1.42 

9 Sticlă 2.91 

10 Metale feroase 0.68 

11 Metale neferoase 0.42 

12 Incombustibile neclasate 0.50 
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Nr. 
crt. Tip deşeu 

Total judet 
% 

13 Elemente cu granulometrie fina, mai mica de 20 mm 15.05 

14 Cantitatea totală analizată 100.00 

Notă: Deșeurile din lemn sunt incluse în “Combustibile neclasate” și reprezintă circa 40% din acestea, deșeurile inerte sunt 
incluse în “Incombustibile neclasate”, deșeurile voluminoase reprezintă circa 0,5% din deșeurile municipale și sunt incluse în 
deșeurile compozite și combustibile neclasate, iar DEEE sunt incluse în “Deșeuri compozite” și reprezintă circa 80% din acestea. 

Sursă: Estimările elaboratorului PJGD 

Potrivit reprezentării grafice, la nivelul anului 2020, ponderea principală în compoziția 
medie a deșeurilor municipale revine fracției biodegradabile (59,57%), urmată de 
deșeurile de ambalaje cu o pondere de 23.03%.  

Figura 3.43. Compoziția medie ponderată a deșeurilor municipale la nivelul  
județului Gorj, în anul 2020 

Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

Principalele informații referitoare la colectarea și transportul deșeurilor municipale sunt: 

 date privind operatorii de salubrizare care colectează și transportă deșeurile; 

 dotările utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale; 

 date privind stațiile de transfer. 

Date privind operatorii de salubrizare care colectează și transportă deșeurile 
municipale 

Informații privind operatorii de salubrizare care prestează serviciul public de salubrizare 
pe teritoriul județului Gorj sunt prezentate în tabelul următor.  
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Tabel 3.36. Operatorii de salubrizare care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Gorj, 2020 

Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

1. 
SC Polaris M 
Holding SRL 

Deșeuri menajere și 
similare, (20 03 01) 
Deșeuri stradale, (20 
03 03) 
Deșeuri din piețe, (20 
03 02) 
Deșeuri de ambalaje, 
(20 01 01, 15 01 01; 
20 01 39, 15 01 02; 
20 01 40, 15 01 04; 
20 01 02, 15 01 07) 
DEEE, (1602, 20 01 
35*, 20 01 36, 20 01 
21*, 20 01 23*) 
DCD, (17 01 07) 
Deșeuri 
voluminoase, (20 03 
07) 

Municipiul Tg-Jiu 

Oraş Bumbeşti-Jiu  

Comune: Peștișani 

Colectarea și transportul 
deșeurilor municipale, inclusiv a 
deșeurilor roxice periculoase din 
deșeurile menajere, cu excepția 
celor cu regim special, de la 
populație, similare din comerț, 
industrie, instituții publice; 

Colectarea, transportul, 
depozitarea și valorificarea 
deșeurilor voluminoase 
provenite de la populație, 
instituții publice și agenti 
economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deșeuri de 
echipamente electrice și 
electronice etc.); 

Colectarea, transportul, 
sortarea, valorificarea și 
eliminarea DCD provenite din 
gospodăriile populației; 

Colectarea și transportarea 
materialelor reciclabile sortate 
generate de persoane fizice, 
juridice și instituții 

In procedura de 
autorizare pentru 
activitatea de 
salubrizare 

Licenţă nr. 
3470/18.11.2015 
clasa 1 
Valabilă până la 
data de 18.11.2020 

2. 
SC Salubris Gilort 
SRL, Târgu 
Cărbunești 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile  
Deșeuri stradale  

Orașe: Târgu Cărbunești, 
Țicleni 

Comune: Crușet, 
Bărbătești, Vladimir, 

Colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și 
reciclabile; 

Colectarea deșeurilor electrice și 

Autorizație de mediu 
nr. 44/28.03.2011, 
revizuită la data 
24.01.2014, valabilă 

Licenţă nr. 
3813/28.07.2016 
clasa 3 
Valabilă până la 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

DEEE 
DCD 

Scoarța, Săcelu, Albeni, 
Hurezani, Licurici, Roșia 
de Amaradia, Logrești, 
Bustuchin, Prigoria, 
Aninoasa 

electronice de la populație; 

Colectare deșeuri din construcții 
și desființări 

Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate; 

Salubrizare stradală; 

Deszăpezire; 

Amenajare, întreținerea și 
înfrumusețarea zonelor verzi 

până la data 
28.03.2021, în 
procedură de revizuire 

data de 17.06.2021 

3. 
SC Direcția 
Publică Motru SA 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile  
Deșeuri stradale 
DEEE 
DCD 

Municipiul Motru și satele 
apărținătoare: Roșiuța, 
Ploștina, Horăști, Leurda, 
Însurăței, Râpa, Dealul 
Pomilor 

Colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și 
reciclabile; 
Colectarea DEEE-urilor prin 
programul "Marea Debarasare" 
și predare către operatori 
autorizati; 

Colectarea și transportul 
deșeurilor din construcții; 

Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate; 

Colectarea deșeurilor din locuri 
publice din Municipiul Motru; 

Salubrizare stradală; 
Intreținerea spațiilor verzi, 
toaletare vegetație; 

Operare stație de transfer și 
sortare Motru; 

Deszăpezire 

Autorizație de mediu 
nr. 131/08.09.2010, 
valabilă până la 
08.09.2020 
Decizie de transfer nr. 
34/24.03.2011 a 
autorizației de mediu 
de la Direcția Publică 
Motru la SC Direcția 
Publică Motru SA  

Licenţă nr. 
3684/05.05.2016 
clasa 3 
Valabilă până la 
data de 05.05.2021 

4. 
SC Matsalubris 
SRL 

Deșeuri menajere și 
similare 

Comuna Mătăsari 
Colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor municipale 

Autorizație de mediu 
nr. 52/25.03.2020, 

Licenţă nr. 
4810/4811/16.12.20
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Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

Deșeuri reciclabile  
 

şi similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie 
şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi 
acumulatori; 

Intreținere spații verzi, toaletare 
vegetație; 
Deszăpezire 

valabilă pe toată 
perioada în care 
titularul obține viză 
anuală 

19 clasa 3 
Valabilă până la 
data de 31.10.2020 
 

5. SC Util Local SRL 
Bălești  

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 

Comune: Bălești, Drăguțești 

Colectarea separată și transportul 
separate al deșeurilor menajere și 
similare 
Colectarea și transportul deșeurilor 
reciclabile 

Amenajarea și întreținerea 
spațiilor verzi; 
Deszăpezire 

Autorizație de mediu 
nr. 17/10.02.2011 și 
revizuită la data 
26.03.2020, valabilă 
pe toată perioada în 
care titularul obține 
viză anuală 

Licenţă nr. 
4403/01.10.2018 
clasa 3; 
Valabilă până la 
data de 01.10.2023 

6.. SC B.C.A. VIO 
SERVICE SRL  

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 
DEEE 
DCD 
Deșeuri stradale 

Oraș: Novaci 
Comune: Turcinesti, 
Musetesti, Godinesti, 
Ciuperceni, Slivilesti, Padeş, 
Drăgoteşti 

Colectare separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi 
reciclabile;  
Colectarea deșeurilor din locurile 
publice și a deșeurilor stradale, 
măturarea străzilor, împrăștiat 
material antiderapant, îndepărtarea 
zăpezii 
Colectarea deșeurilor din 
echipamente electrice și electronice 
de la populație 
Colectarea deșeurilor din construcții 
Operarea stației de transfer și 
sortare Novaci 

Decizie de transfer nr. 
02/10.02.2020 a 
Autorizației de mediu 
nr. 326/27.11.2012, 
(emisă și revizuită de 
APM Mehedinți) 

Licenţă nr. 
4494/11.12.2018 
clasa 3; 
Valabilă până la 
data de 30.08.2023 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

7. SC SUPERCOM SA 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 
DCD 
Deșeuri 
voluminoase/DEEE 
Deșeuri stradale 

Comunele: Arcani, Urdari, 
Fărcășești, Negomir  

Colectarea separată, inclusiv 
deșeuri reciclabile, transport separat 
și depozitare deșeuri menajere și 
similare; 

Colectare, transport și depozitare 
DCD, deșeuri voluminoase/DEEE; 

Colectare, transport și deșeuri 
stradale; 

Colectare selectivă deșeuri 
reciclabile; 

Autorizație de mediu 
nr. 97/12.08.2019, 
valabilă până la data 
11.08.2024. Se află în 
procedură de revizuire 
a autorizației de 
mediu, ca urmare a 
preluării activității de 
salubrizare și pe 
teritoriul altor UAT-uri.  

Licenţă nr. 
4681/07.08.2019 
clasa 1 
Valabilă până la 
data de 07.08.2024  

Dănciulești, Stejari, Săcelu, 
Bilteni, Crasna, Dănești, 
Urdari, Fărcășești, Borăscu, 
Ionești, Brănești, Telești, 
Bumbești Pitic, Baia de Fier, 
Bengești Ciocadia, Alimpești, 
Polovragi, Arcani, 
Sămărinești, Plopșoru, 
Negomir, Cilnic, Țânțăreni, 
Bălănești 

Contract de achiziție 
publică a serviciului de 
salubrizare în UAT-rile 
membre ADIS Gorj, 
încheiat între ADIS 
Gorj nr. 39/15.05.2019 
și SUPERCOM SA nr. 
66/15.05.2019 

8. 

SC ECO GMG 
COMPANI SRL din 
Drobeta Turnu 
Severin 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 

Comune: Glogova, Cătunele, 
Văgiulești 

Colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi similare; 
Colectarea deșeurilor reciclabile  

Autorizație de mediu 
nr. 58/07.11.2016, 
valabilă până la 
07.11.2021, (emisă și 
revizuită de APM 
Mehedinți) 

Licenţă nr. 
4599/25.04.2019 
clasa 3; 
Valabilă până la 
data de 11.04.2020 

9. JUPSAL SALUBRIS 
SRL 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 

Comune: Berlești, Jupânești, 
Săulești 

Colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori 

Autorizație de mediu 
nr. 24/29.06.2012, 
valabilă până la data 
25.06.2020 

(Autorizația de mediu 
a fost transferată de la 

Licenţă nr. 
4019/10.08.2017 
Clasa 3 
Valabilă până la 
data de 25.07.2022 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

Serviciul Public Zonal 
de Salubrizare către 
Jupsal Salubris SRL în 
baza Deciziei nr. 
24/29.26.2012) 

10. SC TURCENISAL 
SRL 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 
DCD 
DEEE 
Deșeuri stradale 
 

Oraș Turceni 
Comune: Brănești 

Colectarea şi transportul deşeurilor 
menajere şi similar 

Colectarea separată a deșeurilor 
reciclabile 

Colectarea și transportul deșeurilor 
provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și 
reabilitare interioară și/sau 
exterioară și depozitarea acestor 

Sortarea deșeurilor municipale în 
stația de sortare 

Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate 

Operarea/administrarea stației de 
transfer și sortare Turceni 

Măturatul, spălatul, stropirea și 
întreținerea căilor publice în orașul 
Turceni, zona de blocuri 

Autorizație de mediu 
nr. 45/18.03.2020 
valabilă pe toată 
perioada în care 
titularul obține viză 
anuală 

Licenţă nr. 
4016/03.08.2017 
Clasa 3 
Valabilă până la 
data de 17.03.2022  

Licenţă nr. 
3877/24.11.2016 
clasa 3 
Valabilă până la 
data de 24.11.2021 
pentru măturat 
spălat stropire și 
întreținere a căilor 
publice 

11.  SC SALUBRI PM 
SRL Tismana 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 
DEEE 
DCD 
Deșeuri stradale 

Oraș: Tismana 

Colectarea şi transportul deşeurilor 
menajere şi similare 

Colectarea deșeurilor reciclabile 

Sortarea deșeurilor municipale pe 
platforma de sortare din orașul 
Tismana 

Colectarea deșeurilor din 

Autorizație de mediu 
nr. 277/14.12.2011, 
valabilă până la data 
13.12.2021 

Licenţă nr. 
4179/20.02.2018 
clasa 3; 
Valabilă până la 
data de 20.02.2023 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

echipamente electrice și electronice 
de la populație și predarea către 
operatori autorizați 

Colectarea și transportul deșeurilor 
din construcții 

Colectarea deșeurilor din locuri 
publice; întreținerea spațiilor verzi; 
împrăștiere material antiderapant 

12. SC APĂ CANAL 
SALUBRITATE SRL 

Deșeuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 
Deșeuri din parcuri și 
grădini 
Deșeuri din piețe 
Deșeuri stradale 
DCD 

Orașul Rovinari 

Colectarea și transportul deșeurilor 
menajere și similare, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori; 

Colectarea și transportul deșeurilor 
provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și 
reabilitare interioară și/sau 
exterioară a acestora; 

Operarea stației de transfer și 
sortare Rovinari 

Sortarea deșeurilor municipale în 
stația de sortare 

Prelucrarea deșeurilor colectate 
selectiv (comprimare și balotare 
hârtie, PET); 

Colectarea deșeurilor din locuri 
publice; măturarea străzilor 

Colectarea deșeurilor stradale 

Colectarea cadravelor animalelor de 
pe domeniul public și predarea 

Autorizație de mediu 
nr 135/08.06.2012, 
revizuită la data 
04.04.2017, valabilă 
până la 07.06.2022 

Licenţă nr. 
3593/10.02.2016 
Clasa 3 
Valabilă până la 
data de 10.02.2021 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
operator 

Categorii de 
deșeuri municipale 

UAT unde își desfășoară 
activitatea 

Activități derulate Autorizație de mediu Licență ANRSC 

acestora către unitățile de ecarisaj 
sau către instalațiile de neutralizare; 

Deszăpezire; 

13.  
Serviciul Public de 
Gospodărire 
Comunală Turburea 

Deseuri menajere și 
similare 
Deșeuri reciclabile 
DEEE 

Comuna Turburea 

Colectarea și transportul deșeurilor 
menajere și similare  

Colectarea separată a deșeurilor 
reciclabile și ridicarea acestora de 
către SC XSOLUTIONS SRL 

Colectarea deșeurilor din 
echipamente electrice și electronice 
de la populație 

Autorizație de mediu 
nr 68/23.11.2017, 
valabilă până la data 
22.11.2022 

Licenţă nr. 
4560/28.03.2019 
clasa 3 
Valabilă până la 
data de 
28.03.2024  

Sursă: APM Gorj, Operatori de salubrizare, UAT-uri, ANRSC, Autorizații de mediu 
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Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec 

Colectarea deșeurilor menajere și similare se realizează în mod organizat prin 
colectarea periodică a acestora de la fiecare cetățean de către operatorii de salubrizare, 
care prestează serviciul de salubrizare conform contractului de prestări servicii/delegare 
gestiune. 

Activitatea de colectare a deșeurilor menajere și similare în amestec se realizează 
astfel:   

 In mediul urban: 

 în zonele de blocuri înalte, deșeurile se colectează în camerele de 
precolectare existente la parterul blocurilor; 

 în zonele de blocuri de maxim patru etaje, deșeurile se colectează în 
puncte de colectare (platforme supraterane) dotate cu containere de 1,1 
mc; 

 în zonele cu locuințe individuale, sistemul implementat de colectare a 
deșeurilor este din ”poartă în poartă”. 

 In mediu rural: 

 pentru fiecare gospodărie particulară, sistemul implementat de colectare a 
deșeurilor este din ”poartă în poartă”; 

In general, echipamentele de colectare a deșeurilor în amestec (recipienți și mașini) 
aparțin operatorilor de salubrizare, nefiind bunuri de retur. Odată cu atribuirea 
contractului unui nou operator, acesta va asigura propriile echipamente. 

Colectarea și transportul deșeurilor în amestec pe teritoriul județului Gorj se realizează 
utilizând infrastructura prezentată în tabelul următor. 

Tabel 3.37. Infrastructură colectare deșeuri municipale în amestec, pe medii de rezidență, 2020 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte supraterane colectare 
deșeuri în amestec 

39 108 

Număr puncte subterane colectare 
deșeuri în amestec 

69 - 

Recipienți colectare deșeuri în amestec  

300 coșuri stradale 
258 containere de 1,1 mc 
8 containere de 7,7 mc 
724 pubele 
3193 pubele de 120 L 
47 pubele de 240 L 

2308 pubele de 80 L 
44406 pubele de 120 L 
1883 pubele de 140 L 
2681 pubele de 240 L 
2050 pubele de 250 L 
36 pubele de 500 L 
74 pubele de 0,75 L 
20 containere de 20 L 
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Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

830 containere de 1,1 mc 
3 containere de 18 mc 
Containere de 7,7 mc 

Mașini colectare deșeuri în amestec 

2 Autospeciale de 23 tone 
3 Tractoare cu remorcă 
2 Budoexcavatoare 
10 Autoutilare de 7 mc – 24 
mc 

7 Tractoare cu remorcă 
17 Autogunoiere de 6 mc – 
24 mc 
1 Budoexcavator 

Sursă: APM Gorj, Operatori de salubrizare, UAT-uri 

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare 

Activitatea de colectare separată a deșeurilor municipale se realizează, prin intermediul 
punctelor de colectare amenajate, atât în mediul urban cât și rural, care sunt dotate cu 
containere pentru trei/patru fracții de deșeuri: menajere biodegradabile, hârtie/carton, 
plastic/metal, sticlă.  

Amenajarea punctelor de colectare separtă este realizată de fiecare UAT, iar dotarea 
acestora cu recipientele corespunzătoare este efectuată de către operatorul de 
salubrizare. 

Colectarea separată a deșeurilor se realizează doar în câteva zone din mediul urban și 
rural, înregistrând un grad redus al cantităților colectate.  

In mediu urban, colectarea separată a deșeurilor menajere și reciclabile în zona de 
blocuri se realizează prin intermediul punctelor de precolectare amplasate și echipate cu 
eurocontainere standardizate pentru deșeuri menajere biodegradabile, deșeuri de 
hârtie/carton, deșeuri din plastic și metal, și deșeuri din sticlă. 

Pentru gospodăriile individuale, în zona de case, colectarea deșeurilor menajere se 
prestează direct din fața proprietății, dotate cu europubele de 120 l, iar colectarea 
deșeurilor reciclabile se face în saci de 120 l, care se ridică de două ori pe lună.  

Colectarea deșeurilor de la agenții economici și instituțiile publice, atât din mediul urban, 
cât și din cel urban, în funcție de cantitatea generată de fiecare în parte, conform 
activității prestate, se realizează în europubele de 120 l, 240 l și containere de 1,1 mc. 

In mediul rural, colectarea deșeurilor menajere se prestează direct din fața 
gospodăriilor individuale, dotate cu recipienți standardizați (europubele de 240 litri, 
europubele de 120 l), o dată pe săptămână.  

Colectarea deșeurilor reciclabile se realizează fie din ”poartă în poartă” în saci de 120 l, 
care se ridică de două ori pe lună, fie în puncte de colectare dotate cu recipienți 
standardizați.  

Deşeurile voluminoase, respectiv deşeurile solide de dimensiuni mari (ex. mobilier, 
obiecte casnice, deşeuri vegetale, lemnoase etc.), deșeurile din echipamente electrice şi 
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electronice (DEEE) și deșeurile periculoase municipale sunt colectate la cerere sau 
periodic, în cadrul campaniilor de colectare specifice, organizate de către operatorul de 
colectare. De asemenea, pot fi transportate de către populație la spațiile de depozitare 
existente în anumite localități din județul Gorj.  

Infrastructura de colectare separată a deșeurilor menajere existentă la nivelul anului 
2020 este prezentată în următorul tabel. In general, colectarea separată a deșeurilor 
reciclabile se realizează în saci menajeri. 

Tabel 3.38. Infrastructură colectare separată a deșeurilor municipale,  
pe medii de rezidență, 2020 

Infrastructură Mediul urban Mediul rural 

Număr puncte supraterane colectare 
separată deșeuri  

57 42 

Recipienți colectare separată deșeuri  

Saci menajeri 
58 containere de 1,1 mc 
8 containere de 7,7 mc 
9200 pubele de 120 L 

Saci menajeri  
5 pubele de 0,75 L 
3123 pubele de 120 L 

Sursă: APM Gorj, Operatori de salubrizare, UAT-uri 

Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare 

Potrivit datelor disponibile, frecvența de colectare a deșeurilor, atât în mediul rural, cât și 
în cel urban, diferă de la o localitate la alta, în funcție de operatorul de salubrizare.  

Astfel, în mediul urban, frecvența de colectare a deșeurilor menajere și similare: 

 în zona blocurilor, variază de la o dată/de 2 ori/săptămână până la frecvență 
zilnică; 

 în zonele de case, o dată pe săptămână;  

Colectarea deşeurilor reciclabile de la agenții economici și persoanele fizice variază de 
la o dată pe săptămână până la o dată pe lună  

În mediul rural, frecvența de colectare a deșeurilor menajere și similare variază: 

 de la o dată/de două/trei ori pe săptămână, până la o dată la două săptămâni 
sau de 2 ori/lună. 

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile din „poartă în poartă” și din punctele de 
colectare amenajate se efectuează cu o frecvență ce variază de la o dată pe săptămână 
până la o dată la două săptămâni sau o dată pe lună. 

Deșeurile din construcții și desființări, deșeurile volulminoase, cele municipale 
periculoase sunt colectate la cerere sau periodic, în cadrul campaniilor de colectare 
specifice, organizate de către operatorul de colectare. 

Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini 
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Deșeurile din parcuri și grădini sunt colectate de către operatorii de salubrizare SC. Apă 
Canal Salubritate SRL, SC Turcenisal SRL, SC Salubris Gilort SRL, precum și de 
operatorii economici, care prestează şi activități de amenajări peisagistice pe domeniul 
public al localităţilor şi de întreţinere a spaţiilor verzi, SC Edilitara Publică SA și Servicii 
Publice Locale Rovinari SRL. 

In general, deșeurile din parcuri și grădini nu sunt colectate separat, acestea fiind 
încluse în deșeurile menajere colectate în amestec și eliminate la depozitul ecologic 
Polaris Mediu din Târgu Jiu.  

Cantitățile colectate în cursul anului 2018 au fost de 489 tone în mediul urban și 224 
tone în mediul rural. 

Colectarea deșeurilor stradale 

Colectarea deșeurilor stradale se realizează în amestec, de către cinci operatori de 
salubrizare: SC Polaris M Holding SRL, SC Salubris Gilort SRL, SC Supercom SA, SC 
Turcenisal SRL, SC. Apă Canal Salubritate SRL și un operator economic SC Edilitara 
Publică SA.  

Cantitățile colectate în cursul anului 2018 au fost de 2445 tone. Deșeurile colectate sunt 
transportate la depozitul de deșeuri din Târgu Jiu.  

Colectarea deșeurilor din piețe 

Deșeurile din piețe sunt colectate în amestec de operatorii de salubrizare: SC Polaris M 
Holding SRL și SC. Apă Canal Salubritate SRL, precum și de operatorul economic SC 
Edilitara Publică SA.  

Cantitățile colectate în cursul anului 2018 au fost de 847 tone. Deșeurile colectate sunt 
transportate la depozitul de deșeuri din Târgu Jiu.  

Date privind stațiile de transfer 

In județul Gorj există 5 stații de transfer și sortare cu o capacitate totală autorizată de 
45.691 t/an:  

 Stația de transfer și sortare Turceni, amplasată în orașul Turceni, str. 13 
Septembrie, este operată de SC Turcenisal S.R.L, care asigură colectarea și 
transportul deșeurilor municipale generate pe raza unităților administrativ teritoriale 
Turceni și comuna asociată Brănești. Stația de transfer și sortare este dotată cu: 
cântar de tip pod basculă, hală procesare deșeuri (bandă transportoare deșeuri, 
presă de compactat hârtie/carton și PET, perforator de PET-uri), rampă de transfer 
(rampă de acces, coș de alimentare, cap de presare, containere de presiune, sistem 
de mutare/translatare a containerelor de presiune) și platforme betonate pentru 
amplasare containere, etc. In cadrul stației, deșeurile colectate sunt supuse 
operațiunilor de recepție și inspecție vizuală, urmând ca cele menajere să fie 
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transferate în prescontainere de mare capacitate (24 mc) și transportate la depozitul 
conform din Târgu Jiu. Deșeurile reciclabile sunt sortate, presate și balotate, fiind 
apoi predate către operatori autorizați pentru valorificare. 

 Stația de transfer și sortare Motru, amplasată în Municipiul Motru, calea Tismanei, 
nr. 31, este operată de SC Direcția Publică Motru SA, care asigură colectarea și 
transportul deșeurilor municipale generate în Municipiul Motru și în localitățile 
aparținătoare: Roșiuța, Ploștina, Horăști, Leurda, Insurăței, Râpa și Dealul Pomilor. 
Stația de transfer ocupă o suprafață de 3000 mp și este dotată cu un transportor cu 
racle TR3, platforme betonate, rampă metalică transportor, copertină platformă 
selectare, cântar pentru autocamioane, dotat cu cântar și instalție de măsură. 
Deșeurile menajere colectate sunt supuse operațiunilor de recepție și inspecție 
vizuală, urmând a fi transferate în utilaje speciale și transportate la depozitul 
conform din Târgu Jiu. Deșeurile reciclabile sunt sortate în cadrul stației de sortare. 

Stația de sortare ocupă o suprafață de 1200 mp și dispune de următoarele dotari 
pentru clădirea stației de sortare: moară măcinat mase plastice, cântar electronic, 
presă VPB10, mărunțitor sticlă cu container metalic, bandă transportoare, spații 
depozitare baloți. In cadrul stației de sortare, deșeurile recicilabile sunt sortate, 
înregistrate și cântărite, mărunțite, presate și balotate, fiind apoi livrate ca materie 
primă secundară către operatori autorizați pentru valorificare. 

 Stația de transfer și sortare Rovinari, își desfășoara activitatea în punctul de lucru 
situat în orașul Rovinari, zona stației de epurare și este operată de SC Apă Canal 
Salubritate SRL, care asigură colectarea și transportul deșeurilor municipale 
generate în orașul Rovinari. Stația de transfer este dotată cu un cântar auto, rampă 
descărcare cu cap de presare pentru transferul deșeurilor și 2 precontainere de 24 
mc. Operațiile tehnologice în stația de transfer implică cântărirea autogunoierelor, 
sortarea deșeurilor, descărcarea deșeurilor nesortate direct în gura pâlniei de 
preluare a deșeurilor, împingerea acestora în prescontainere cu o capacitate de 24 
mc și transportul lor la depozitul conform din Târgu Jiu. 

Stația de sortare dispune de o platformă betonată cu copertină, un schredder, un 
buncăr pentru recepția deșeurilor, bandă transportoare cu racleți pentru linia de 
sortare cu 6 posturi de lucru, perforator PET-uri, presă balotat, motostivuitor, 
platformă depozitare containere pentru sticlă/materiale metalice. In cadrul stației de 
sortare, deșeurile reciclabile sortate sunt presate și balotate, fiind apoi predate către 
operatori autorizați pentru valorificare. 

 Stația de transfer și sortare Novaci își desfășoara activitatea în punctul de lucru 
situat în orașul Novaci, str. Parangul, nr. 79, fiind operată de BCA VIO SERVICE 
SRL, din Drobeta Turnu Severin, în baza Deciziei de transfer nr. 02/10.02.2020 a 
Autorizației de mediu nr. 326/27.11.2012, emisă pentru orașul Novaci, care asigură 
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colectarea și transportul deșeurilor municipale generate în orașul Novaci și 
localitățile componente (Pociovaliștea, Hirișești, Rânca, Bercești, Sitești). Stația de 
transfer și sortare, cu o suprafață de 1422 mp, din care 530,57 mp reprezintă 
suprafață construită, dispune de următoarele dotări pentru desfășurarea operațiilor 
tehnologice: cântar pod basculă, platforme betonate, bandă de sortare (pentru 
sortare manuală), bandă transportoare, electromagneți (separator magnetic), presă 
balotare, presă compactoare și motostivuitor. In cadrul stației de transfer, deșeurile 
biodegradabile colectate sunt supuse operațiunilor de cântărire, urmând a fi 
transferate în prescontainere și transportate la depozitul conform din Târgu Jiu. 
Deșeurile recicilabile sortate sunt presate, balotate și predate către operatori 
autorizați pentru valorificare. 

 

Figura 3.44. Stația de transfer și sortare Novaci 

 Stația de transfer Cărbunești, amplasată în orașul Cărbunești, str. Trandafirilor nr. 
41, este operată de SC Salubris Gilort SRL, care asigură colectarea și transportul 
deșeurilor menajere și reciclabile de pe raza orașelor Târgu Cărbunești, Țicleni și a 
comunelor: Crușet, Bărbătești, Vladimir, Scoarța, Săcelu, Albeni, Hurezani, Licurici, 
Roșia de Amaradia, Tg. Logrești, Bustuchin, Prigoria, Aninoasa. Stația de transfer și 
sortare este dotată cu presă hidraulică staționară de compactare, platformă pentru 
manevrarea containerelor, bandă transportoare, cabine de selectare, spațiu balotare 
și depozitare deșeuri selectate, rampă de acces autocompactoare și tractoare cu 
remorca, pâlnie pentru descărcare deșeuri, pâlnia presei staționare pentru primire 
deșeuri. Operațiile tehnologice în stația de transfer și sortare implică cântărirea 
autogunoierelor, descărcarea deșeurilor în pâlnia transportorului cu bandă de pe 
care se face selectarea manuală a deșeurilor reciclabile (hârtie/carton, PET-uri, 
plastic și doze de aluminiu), balotarea acestora și depozitarea baloților în spațiu 
special amenajat în apropierea posturilor de sortare. Deșeurile recicilabile sunt 
predate către operatori autorizați pentru valorificare. Deșeurile nesortate sunt 
descărcate de pe transportatorul cu bandă în pâlnia presei staționare unde se 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 155 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

compactează și se depozitează în containere metalice închise de 20 mc și sunt 
transporate de depozitul conform din Târgu Jiu.  

 

 
Figura 3.45. Stația de transfer și sortare Cărbunești 

Stațiile de transfer și sortare nu funcționează la parametrii optimi, iar pentru a răspunde 
cerințelor legislative în vigoare privind indicatorii de performanță necesită investiții pentru 
retehnologizarea acestora. O eventuală reconfigurare a zonelor de colectare, se va 
analiza în cadrul studiului de fezabilitate. 

În tabelele următoare sunt prezentate caracteristicile tehnice ale stațiilor de transfer și 
sortare, precum și evoluția cantităților de deșeuri transferate. 

Tabel 3.39. Date referitoare la stațiile de transfer, 2020 

Localizare Suprafata 
(m2) 

Capacitate 
proiectată  

(t/an) 

Destinația deșeurilor 
Codul 

operațiunii 
de 

valorificare* Deșeuri menajere Deșeuri reciclabile 

Turceni 5.906,25 1.820 
Depozit conform 
Polaris Mediu, 
Târgu Jiu 

Transportate către 
operatori economici 
autorizați 

- 

Motru 4.200 8.971 
Depozit conform 
Polaris Mediu, 
Târgu Jiu 

Transportate către 
operatori economici 
autorizați 

- 

Rovinari - 18.100 
Depozit conform 
Polaris Mediu, 
Târgu Jiu 

Transportate către 
operatori economici 
autorizați 

- 

Novaci 1.422 1.800 Depozit conform 
Polaris Mediu, 

Transportate către 
operatori economici - 
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Localizare Suprafata 
(m2) 

Capacitate 
proiectată  

(t/an) 

Destinația deșeurilor 
Codul 

operațiunii 
de 

valorificare* Deșeuri menajere Deșeuri reciclabile 
Târgu Jiu autorizați 

Târgu 
Cărbunești 2.700 15.000 

Depozit conform 
Polaris Mediu, 
Târgu Jiu 

SC PLASTECH 
PREST SRL 
conform contractului 
nr. 971/12.10.2011 

- 

Notă: Stațiile de transfer sunt amplasate în aceeași locație cu stațiile de sortare. Astfel, capacitatea 
proiectată reprezintă capacitatea totală aferentă atât stației de transfer, cât și a stației de sortare. 
Sursa: APM Gorj, Operatori salubrizare 

Tabel 3.40. Evoluția cantităților de deșeuri transferate, în perioada 2015 - 2018 

Localizare 
Cantitate transferată, (t/an) 

2015 2016 2017 2018 

Turceni 1373.28 1340.78 1383.13 1639.82 

Motru 2855.37 2162.8 1636.31 3442.82 

Rovinari 3893 3893 3893 3893 

Novaci 2935 3296 3095 3472 

Târgu Cărbunești 1373.28 1340.78 1383.13 1639.82 

Sursa: Operatori salubrizare 

Tratarea deșeurilor municipale 

Principalele operații de tratare /valorificare a deșeurilor municipale sunt: 

 sortarea deșeurilor; 

 valorificarea deșeurilor municipale; 

 tratarea biologică a biodeșeurilor colectate separat; 

 tratarea mecano-biologică. 

Sortarea deșeurilor municipale 

Obiectivul principal a unei instalaţii de sortare este separarea din deşeurile municipale 
colectate separat a fracțiilor valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: 
hârtia, cartonul, plasticul, sticlă, metalele şi lemnul. 

După cum s-a menționat anterior, în județul Gorj există 5 stații de sortare a deșeurilor 
municipale situate pe același amplasament cu stațiile de transfer, ce au o capacitate 
totală autorizată de aproximativ 45691 tone/an.  

Date privind stațiile de sortare sunt prezentate în următorul tabel. 
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Tabel 3.41. Date generale privind instalațiile de sortare, 2020 

Instalație de 
sortare/localitate 

Capacitate 
proiectată,  

(t/an) 

Autorizatie de mediu 
(număr și valabilitate) 

Tipuri de deseuri 
sortate* 

Codul 
operațiunii de 
valorificare** 

Turceni 1.820 

Autorizație de mediu nr. 
45/18.03.2020 valabilă pe 
toată perioada în care 
titulatul obține viză anuală 

20 01 01, 20 01 02, 
20 01 39, 20 01 40 

R1, R3, R4, R5, 
R11, R13 

Motru 8.971 

Autorizație de mediu nr. 
131/08.09.2010, valabilă 
până la 08.09.2020. S-a 
transferat de la Direcția 
Publică Motru către S.C. 
Direcția Publică Motru S.A. 
prin decizia de transfer 
34/24.03.2011 

15 01 04, 
15 01 02 
20 01 01, 
20 01 02,  
20 01 40 

R1, R3, R4, R5, 
R11, R13 

Rovinari 18.100 

Autorizație de mediu nr 
135/08.06.2012, revizuită la 
data 04.04.2017, valabilă 
până la 07.06.2022 

20 01 01, 20 01 02, 
20 01 39, 20 01 40, 
15 01, 02 

R1, R3, R4, R5, 
R11, R13 

Novaci 1.800 

Autorizație de mediu nr. 
326/27.11.2012, valabilă 
până la 26.11.2022 

20 01 01, 20 01 02, 
20 01 39, 20 01 40 

R1, R3, R4, R5, 
R11, R13 

Cărbunești 15.000 

Autorizație de mediu nr. 
44/28.03.2011, valabilă până 
la 28.03.2021 

15 01 04, 15 01 02 
20 01 01, 20 01 02, 

20 01 39 

R1, R3, R4, R5, 
R11, R13 

*Codul deşeurilor conform Listei europene a deşeurilor aprobată prin Decizia 2000/532/CE cu modificările 
ulterioare 
**Conform Anexei nr. 3 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 
Sursă: APM Gorj 

Informații privind dotările și operațiile tehnologice aferente stațiilor de sortare sunt 
prezentate anterior la secțiunea Date privind stațiile de transfer. 

Tabelele următoare redau evoluţia cantităţilor de deşeuri intrate în stațiile de sortate, a 
deșeurilor reciclate și eliminate în perioada 2015 – 2018. 

Tabel 3.42. Evoluția cantităților de deșeuri colectate în amestec sortate, 2015 - 2018 

Instalație de 
sortare/localitate 

Cantități de deșeuri intrate în stația de sortare, (tone/an) 

2015 2016 2017 2018 

Turceni 1525.67 1524.49 1521.97 1766.64 

Motru 2662 3028 2855 3181 

Rovinari 2415.9 2504.22 2855.72 2933.23 

Novaci 3893 3893 3893 3893 

Cărbunești 2447.45 3170.09 3674.73 5984.47 

Sursa: Operatori salubrizare 
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Tabel 3.43. Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și reciclate,  
2015 - 2018 

Instalație de 
sortare/localitate 

Cantități de deșeuri reciclate  
(tone/an) 

2015 2016 2017 2018 

Turceni 152.39 183.71 138.84 126.82 

Motru - - - - 

Rovinari 0 56.73 82.61 45.07 

Novaci - - - - 

Cărbunești 7.45 42.99 212.72 365.33 

Sursa: Operatori salubrizare 

Tabel 3.44. Evoluția cantităților de deșeuri rezultate de la stațiile de sortare și eliminate,  
2015 - 2018 

Instalație de 
sortare/localitate 

Cantități de deșeuri eliminate  
(tone/an) 

2015 2016 2017 2018 

Turceni 1373.28 1340.78 1383.13 1639.82 

Motru 2935 3296 3095 3472 

Rovinari 2415.9 2504.22 2855.72 2933.23 

Novaci 3932.8 3936 3939.3 3930.9 

Cărbunești 2855.37 2162.8 1636.31 3442.82 

Sursa: Operatori salubrizare 

Potrivit datelor prezentate în tabelele anterioare, rezultă că nivelul de reciclare a 
deșeurilor municipale este foarte scăzut, cantitățile eliminate fiind în proporție de 90% - 
100%. 

Reciclarea deșeurilor municipale 

Capacitățile de reciclare a deșeurilor municipale existente la nivelul județului Gorj sunt 

prezentate în tabelul 4.21. 

Tabel 3.45. Capacități de reciclare a deșeurilor municipale în județul Gorj, 2020 

Denumire 
operator 

economic 

Punct de 
lucru 

Autorizaţie de mediu 
(nr./data/valabilitate) 

Tehnologia de 
reciclare utilizată 

Categorii de deseuri 
reciclate 

SC New NCR 
Reciclare SRL 

Bălești -  
Plastic, hârtie/carton, 
lemn, aluminiu, sticlă 

SC CRILELMAR 
SRL 

Târgu Jiu 
159/28.10.2010, 
valabilă până la 
28.10.2020 

Măruntire,spălare,us
care,granulare,inject
are și obtinere 
produse de uz 
gospodăresc 

Plastic (HDPE, PVC, 
LDPE, PP, PS) 
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Denumire 
operator 

economic 

Punct de 
lucru 

Autorizaţie de mediu 
(nr./data/valabilitate) 

Tehnologia de 
reciclare utilizată 

Categorii de deseuri 
reciclate 

SC PLASTECH 
PREST SRL 

Târgu Jiu 
87/19.04.2012, 
valabilă până la 
19.04.2022 

 
PET-uri, hârtie/carton, 
plastic, doze aluminiu 

Sursa: APM Gorj, Autorizații de mediu 

Tratarea biodeșeurilor colectate separat 

Pe teritoriul județului Gorj nu există stații de tratare a biodeșeurilor colectate separat. 

Tratarea mecano – biologică 

In județul Gorj nu există instalații de tratare mecano - biologică a deșeurilor municipale. 

Tratarea termică 

In județul Gorj nu există instalații de tratare termică a deșeurilor municipale. 

Eliminarea deșeurilor 

Descrierea depozitelor conforme existente 

In județul Gorj se află în operare depozitul ecologic Polaris Mediu din Târgu Jiu, 
amplasat în punctul Dealul Calului, în intravilan, în nordul oraşului Târgu Jiu, la cca 7 km 
de acesta. Depozitul a fost realizat în cadrul unui parteneriat public privat între Primăria 
Târgu Jiu și SC UEG Mediu SRL și a fost dat în funcțiune în anul 2009. Obiectivul 
construit inițial de SC UEG Mediu SRL a fost preluat de SC POLARIS MEDIU SRL, care 
operează și în prezent depozitul. Depozitul a fost proiectat pentru o capacitate de 
1.925.310 m3 și prevăzut cu realizarea a 6 compartimente (C1 – C6) pe o suprafață 
totală de 115.700 mp.  

Capacitatea compartimentului C1, cu o suprafață de 28.550 mp, a fost epuizată în 
proportie de 100%, fiind în curs de inchidere. In anul 2016 a început construirea 
compartimentului C2 de depozitare deșeuri, ce este operabil în prezent. Compartimentul 
ocupă o suprafață de 37.240 mp și a fost estimat ca va funcționa aproximativ 14 ani. In 
prezent, au fost demarate lucrările de proiectare în vederea construcției celulei 3, care 
va ocupa o suprafață activă de 41.910 mp. 

Compartimentele C4, C5, C6 (107.700 mp), se vor realiza succesiv, prin supraînălțarea 
depozitului cu 20 m peste compartimentele C1, C2, C3, ajungându-se în final la o 
inălțime de 40 m coloană deșeuri. Timpul de funcționare pentru fiecare din celulule C4, 
C5 și C6 a fost estimat la 4 ani. 

Exploatarea întregului depozit a fost estimată pentru o perioadă de aproximativ 40 ani. 
Perioada de monitorizare post închidere, în funcție de stabilitatea depozitului, va fi de cel 
puțin 30 de ani. 
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Tabel 3.46. Depozite conforme, 2020 

Depozit conform/localitate 
Autorizație de mediu  

(număr și 
valabilitate) 

Capacitate 
proiectată 

(m3) 

Capacitate 
disponibilă 

(m3) 

Codul 
operațiunii 

de 
eliminare* 

Depozit ecologic Târgu Jiu 

Autorizație integrată 
de mediu nr. 
4/14.10.2019, valabilă 
până la 13.10.2029 
 
AIM nr. 1/27.08.2019 

1.925.310 1.467.077** D5 

*conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; **Capacitate disponibilă a depozitului 
la nivelul anului 2020 
Sursă: APM Gorj, Polaris Mediu SRL 

Evoluția cantităților de deșeuri eliminate la depozitul din Târgu Jiu este prezentă în 
tabelul următor. Incepând cu anul 2017, aproximativ 42% din totalul cantității de deșeuri 
eliminate la depozitul din Târgu Jiu sunt colectate de pe raza județului Alba.  

Tabel 3.47. Evoluția cantităților de deșeuri depozitate, în perioada 2013 - 2018  

Depozit/localitate 

Cantități de deșeuri depozitate  
(tone/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Depozit ecologic 
Târgu Jiu 

45804.53 46712.59 51680.18 53336.47 94852.2 104112.35 

Sursa: Polaris Mediu 

Descrierea depozitelor neconforme existente 

In județul Gorj au existat 7 depozite neconforme de deșeuri municipale, ce au fost 
încadrate în clasa ”b”, a căror activitate a fost sistată în conformitate cu prevederile HG 
nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. In prezent, nici unul dintre cele 7 depozite 
nu mai este funcțional.  

Informații privind depozitele neconforme sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3.48. Situația depozitelor neconforme, 2020 

Depozit 
neconform/localitate 

An sistare 
activitate 

An 
inchidere 

Observații 

Tg. Jiu situat în 
extravilanul comunei 
Bălești, sat Voinigești, 
tarla 191 

2004 2009 

Monitorizare post-închidere conform deciziei 
privind etapa de încadrare nr. 143/27.08/2010, 
coroborat cu prevederile Ordinului 757/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul 
monitorizării indicatorilor de calitate ai apelor 
subterane. 

Rovinari 2007 2015 
UAT Rovinari are obligația respectării 
prevederilor acordului de mediu nr. 
6887/80/24.02.2009 pentru proiectul „Inchidere 
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Depozit 
neconform/localitate 

An sistare 
activitate 

An 
inchidere 

Observații 

groapă de gunoi, oraș Rovinari` a prevederilor 
Ordinului 757/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, conform cărora „este 
necesară obținerea autorizației de gospodărire 
a apelor, în scopul asigurării respectării 
cerințelor legale în vigoare privind protecția 
calității apelor”. 

Motru, localitatea 
Ploștina 

2009 2017 

Monitorizare post-închidere conform Anexei 4 
din HG nr. 349/2005 și a prevederilor stabilite 
prin obligațiile de mediu nr. 3193/04.06.2009 și 
prin notificarea nr. 2167/09.07.2009.  
UAT Motru se află în procedura de obținere a 
autorizației de gospodărire a apelor pentru 
respectarea cerințelor legale în vigoare privind 
protecția calității apelor. 

Novaci 2009 2017 

Monitorizare post-închidere conform Anexei 4 
din HG nr. 349/2005 și a prevederilor stabilite 
prin obligațiile de mediu nr.4764/16.07.2009 și 
prin decizia etapei de încadrare nr. 
54/10.04.2017, coroborat cu prevederile 
Ordinului 757/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, conform cărora „este 
necesară obținerea autorizației de gospodărire 
a apelor, în scopul asigurării respectării 
cerințelor legale în vigoare privind protecția 
calității apelor”. 

Țicleni 2009 2015 

UAT Țicleni are obligația respectării deciziei nr. 
5099/27.10.2009 cu privire la monitorizarea 
post-închidere a depozitului, precum și 
prevederile Ordinului nr. 757/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, conform 
cărora „este necesară obținerea autorizației de 
gospodărire a apelor, în scopul asigurării 
respectării cerințelor legale în vigoare privind 
protecția calității apelor”. 

Turceni 2009 2010 

Monitorizarea post-închidere a depozitului în 
conformitate cu prevederile notificării nr. 
6513/13.11.2009, precum și cu prevederile 
Ordinului nr. 757/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul asigurării 
respectării cerințelor legale în vigoare privind 
protecția calității apelor. 

Târgu Cărbunești 2009 2017 
Se respectă prevederile Deciziei nr. 
2525/09.07.2009 cu privire la monitorizarea 
post-închidere a depozitului, coroborat cu 
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Depozit 
neconform/localitate 

An sistare 
activitate 

An 
inchidere 

Observații 

prevederile Ordinului nr. 757/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, conform 
cărora „este necesară obținerea autorizației de 
gospodărire a apelor, în scopul asigurării 
respectării cerințelor legale în vigoare privind 
protecția calității apelor”. 

Bumbești-Jiu 2009 2017 

Monitorizarea post-închidere a depozitului 
conform deciziei etapei de încadrare nr. 
161/27.10.2015, precum și cu prevederile 
Ordinului nr. 757/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul asigurării 
respectării cerințelor legale în vigoare privind 
protecția calității apelor. 

Sursă: APM Gorj 

Principalele probleme ale sistemului actual de gestionare a deşeurilor municipale 
cu impact asupra factorilor de mediu sunt:  

 Implementarea scăzută la nivel județean a colectării separate a deșeurilor 
reciclabile şi biodegradabile ceea ce a condus implicit la depozitarea 
preponderentă a deşeurilor.  

 Grad scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere și 
similare. Rata de reciclare în anul 2018 a fost redusă. Raportat la cantitatea 
totală de deșeuri municipale colectate, aproximativ 2% din deșeuri au fost 
reciclate. 

 Absența tratării prin compostare a deșeurilor din parcuri și grădini. 
Conform datele obținute întreaga cantitate de deșeuri din parcuri și grădini 
se depozitează. 

 Gestionarea deficitară a deșeurilor voluminoase - acestea sunt 
preponderent colectate în amestec şi depozitate în depozitele de deşeuri 
municipale. Ținând cont de potenţialul mare de valorificare materială şi 
energetică a acestui tip de deşeuri, impactul este unul indirect prin 
eliminarea unor surse materiale şi de energie, alternativă la energia fosilă.  

 Acceptarea la depozitare a deșeurilor netratate ceea ce are ca rezultat o 
generare cantitativă mai mare a emisiilor atmosferice, precum şi generarea 
unei cantităţi mai mare de levigat. 

3.2.2. Deşeuri periculoase municipale 

In prezent, deșeurile periculoase, ca parte din deșeurile menajere și deșeurile similare 
deșeurilor menajere, nu sunt colectate separat. Aceste deșeuri pot îngreuna procesul de 
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descompunere în depozitele de deșeuri, precum și tratarea levigatului și, în final, pot 
polua pânza freatică. 

In cadrul gospodăriilor sau a societăților comerciale se folosește un număr destul de 
mare de materiale periculoase, care sunt, în final, eliminate împreună cu deșeurile 
municipale. Conform Listei europene a deşeurilor şi a HG nr. 856/2002 privind evidenţa 
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase, din cele 40 tipuri de deşeuri municipale, 14 sunt încadrate ca deşeuri 
periculoase. În tabelul următor sunt prezentate tipurile de deşeuri municipale periculoase 
din deșeuri municipale care fac obiectul PJGD. 

Tabel 3.49. Deșeuri 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 în 20 01 25 

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

20 01 29* Detergenți care conțin substanțe periculoase 

20 01 31* Medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 33* 
Baterii și acumulatori incluși la 16 06 01, 16 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 

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

Cantități de deșeuri periculoase municipale generate  

La nivelul județului Gorj nu este implementat un sistem de colectare separată a 
deșeurilor periculoase menajere şi similare și, prin urmare, nu există informații privind 
cantitățile de deșeuri generate. Astfel, estimarea cantității generate a fost realizată pe 
baza indicelui statistic de generare a deșeurilor periculoase municipale, care reprezintă 
media de generare a deșeurilor municipale periculoase în România. Conform datelor 
EUROSTAT, valoarea indicelui a fost de 1 kg/persoană x an pentru perioada 2008 – 
2015, crescând la 2 kg/persoană x an în anul 201612.. 

Prin urmare, pentru estimarea cantității generate pe baza indicelui statistic de generare 
au fost luate în considerare datele statistice privind populația rezidentă din județul Gorj. 

 

                                            
 
12 Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea planurilor judetene de gestionare a 

deseurilor si a planului de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, din 14.02.2019 
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Tabel 3.50. Estimarea cantităților de deșeuri municipale periculoase generate, 2015 - 2019  
 2015 2016 2017 2018 2019 

Populația rezidentă, nr. persoane 331428 327537 323634 319919 315494 

Indice de generare, kg/loc x an 1 2 2 2 2 

Cantități de deșeuri periculoase generate, tone 331 655 647 640 631 

Sursă: Populație - INS, bază de date Tempo online POP 105A; Indice de generare - EUROSTAT, Cantități 
generate – estimări ale elaboratorului PJGD 

Gestionarea deșeurilor periculoase din deșeuri municipale 

Conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au ca obligație 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 a deșeurilor periculoase municipale existente în județul Gorj sunt 
campaniile de colectare periodice, prin puncte de colectare fixe temporare. De 
asemenea, 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.  

Până în prezent, în județul Gorj nu există instalații de tratare, valorificare, eliminare a 
deșeurilor periculoase provenite de la populație.  

Principalele probleme ale sistemului actual de gestionare a deşeurilor periculoase 
municipale cu impact asupra factorilor de mediu sunt:  

 Gestionarea deficitară a deșeurilor periculoase menajere – acestea sunt 
preponderent colectate în amestec şi depozitate în depozitele de deşeuri 
municipale generând astfel un impact semnificativ asupra factorilor de 
mediu sol şi apă, prin scurgerea şi infiltrarea substanțelor periculoase.  

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

Activitatea de gestionarea a uleiurilor uzate alimentare nu este, în prezent, reglementată 
printr-un act legislativ. H.G. nr. 235/2007 reglementează numai activităţile de gestionare 
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a uleiurilor uzate minerale, inclusiv a filtrelor de ulei uzat, pentru evitarea efectelor 
negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. 

Cantități generate de uleiuri uzate alimentare  

Conform PNGD 2018 – 2025, cantitatea de ulei uzat alimentar colectată la nivel național 
în anul 2014 a fost de 1.400 tone din care cca. 1.300 tone au fost valorificate. 

Potrivit estimărilor realizate în cadrul unui studiu european13, 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. 

Prin urmare, pentru estimarea cantității de uleiuri alimentare generate în perioada 
analizată a fost utilizată valoarea indicelui de generare de 4 litri/locuitor x an, aplicabil 
numai locuitorilor din mediul urban, conform recomadărilor menționate în cadrul 
Ordinului 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. 

Evoluția cantității de uleuiuri uzate alimentare generate este prezentată în tabelul 
următor. 

Tabel 3.51. Evoluția cantității de uleiuri uzate alimentare generate în perioada 2014 – 2019  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Populație rezidentă la 1 ianuarie* 
(număr persoane) 151213 149613 147810 145115 144258 142734 

Cantități de uleiuri uzate alimentar 
generate** 

(tone/an) 
483.88 478.76 472.99 464.37 461.63 456.75 

Sursă: *INS, **Estimări elaborator PJGD 

Gestionarea uleiului uzat alimentar 

Atât la nivel național, cât și local, activitatea de colectare a uleiului uzat alimentar de la 
populație este implementată la scară redusă. În prezent, în județul Gorj, nu este 
implementat un sistem de colectare a uleiului uzat alimentar și nu există nici date privind 
cantitățile colectate și valorificate. 

Uleiul uzat se colectează în câteva puncte locale, precum:  

 lanțurile de benzinării MOL România, cu punct local de colectare în Târgu Jiu; 

                                            
 
13 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307119/trends-

uco-market.pdf, accesat octombrie 2018 
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 centrele operatorilor economici care colectează uleiul uzat din sectoarele 
HoReCa; 

 companii specializate în colectarea uleiurilor uzate - Eco Total, punct de 
colectare în Târgu Jiu. 

Principala problemă cu potențial impact asupra mediului și sănătății populației o 
reprezintă lipsa unui sistem de colectare și gestionare a uleiurilor uzate 
corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pe piaţă.  

Gestionarea necorespunzătoare a uleiurilor uzate (colectarea si tratare) reprezintă 
sursa importantă de poluare cu impact asupra solui, apelor şi sănătăţii populaţiei 
din cauza caracterului nociv al acestuia. 

3.2.4. Deșeuri de ambalaje 

Cantitatea de deșeuri de ambalaje generată  

În conformitate cu legislația actuală, toți factorii implicați în sistemul de gestionare a 
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje raportează anual date la Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului. Raportările se constituie în baza de date națională privind ambalajele 
și deșeurile de ambalaje. 

Conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la 
ambalaje și deșeuri de ambalaje, operatorii economici raportează datele în județul în 
care au înregistrat sediul social. Prin urmare, cantitățile de ambalaje introduse pe piaţă 
și raportate de operatorii economici la nivel de județ nu sunt reprezentative. 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 există reciclatori de astfel de deșeuri. 

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 există reciclatori de astfel de deșeuri. 

Distribuția pe județe a cantităților de deșeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, 
ținând cont de faptul că deșeurile colectate într-un județ pot ajunge în alt județ sau chiar 
în afara țării în vederea tratării. 

Datele privind ambalajele introduse pe piaţa românească, strucura ambalajelor introduse 
pe piată, precum şi obiectivele de reciclare şi valorificare atinse sunt prelucrate la nivel 
national de către ANPM. 

Cantitatea de deșeuri de ambalaje generată este similară cu cantitatea de ambalaje 
pusă pe piață, situația pentru perioada 2014 – 2018, la nivel național, fiind prezentată în 
tabelul următor. 

Tabel 3.52. Cantități de ambalaje introduse pe piață la nivel national, în perioada 2014 - 2018 
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Tip material 
Cantitatea introdusă pe piață, t/an 

2014 2015 2016 2017 2018 

Sticlă 164.521 194.347 210.027 - - 
Plastic 336.825 359.036 348.794 - - 
Hârtie și carton 388.059 441.764 427.434 - - 
Metal 65.666 66.830 64.006 - - 
Lemn 289.695 334.573 299.876 - - 
Altele 24 11 31 - - 
TOTAL 1.244.790 1.396.561 1.350.168 - - 

Sursă: date 2014 – PNGD; 2015 – 2016 – EUROSTAT; 2017 – 2018 -nu există date disponibile 

Datele de mai sus arată o creștere a ambalajelor introduse pe piață în perioada 2014 - 
2015, cu excepția anului 2016 când se înregistrează un trend ușor descendent. In 
perioada analizată, ponderea principală în cantitatea totală de ambalaje introduse pe 
piață revine ambalajelor de hârtie și carton, precum și celor de plastic, care reprezintă 
aproximativ 32% și respectiv 26%.  

Informații privind numărul de producători înregistrați care pun de piață ambalaje la nivel 
național, conform art. 16, alin. (3) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările 
ulterioare, sunt disponibile pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu14. 

La momentul elaborării PJGD, la nivel național existau 13 operatorii economici autorizați 
pentru preluarea responsabilității privind deșeurile de ambalaje, potrivit informațiilor 
postate pe situl ANPM15. 

Gestionarea deșeurilor de ambalaje 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, prevede că operatorii economici care 
introduc pe piață ambalaje și produse ambalate sunt responsabili să asigure gestionarea 
ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național.  

Responsabilitățile se pot realiza: 

 individual; 

 prin transferarea responsabilităților, pe baza de contract, către un operator 
economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de către colectorii autorizaţi, alții decât 
operatorii de salubrizare, pe perioada de analiză sunt prezentate în tabelul următor. 

                                            
 
14 https://www.afm.ro/main/venituri/lista_operatori_economici_gestionare_ambalaje.pdf 

 

15 www.mmediu.ro/categorie/comisia-de-supraveghere/196 
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Tabel 3.53. Cantități de deșeuri de ambalaje colectate în perioada 2014 - 2018 

Cantitate deșeuri de 
ambalaje, (t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 

217 234 555 2165 20152 

Sursă: APM Gorj 

Datele de mai sus arată o tendință ascendentă a cantităţilor de ambalaje colectate în 
perioada 2014 – 2018, înregistrând creșteri procentuale evidente începând cu anul 
2017.  

Colectarea deșeurilor de ambalaje se realizează atât de către operatorii de salubritate 
care au contract cu operatori care au preluat responsabilitatea gestionării ambalajelor 
sau cu reciclatori/valorificatori, cât și de către colectori autorizați care au contracte de 
reciclare cu reciclatori autorizați și care colectează din industrie și comerț, dar și de la 
populație. 

Informații despre operatorii autorizati pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, alții 
decât operatorii de salubrizare, sunt prezentate în următorul tabel. 

Tabel 3.54. Date privind operatorii autorizați pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, 2020 

Nr. 
crt. 

Operator economic Punct de lucru Autorizație de mediu 
Categorii deșeuri de 
ambalaje colectate 

1. 
SC VASCON 
RECYCLING SRL 

Motru, str. Calea 
Tismanei nr. 16 

Autorizație de mediu nr. 
105/29.08.2019, 
valabilă până la 
28.08.2024 

Hârtie/caton, PET, 
platic (HDPE, PP, 
LDPE), sticlă, folie, 
doze aluminiu 

2. 
SC ECO DAV GROUP 
SRL 

- 
Autorizație de mediu nr. 
84/2019 - 

3. 
SC FIRST RECYCLER 
SRL 

Tg. Jiu, str. Calea 
Bucuresti, nr. 250  

Autorizație de mediu nr. 
37/21.03.2011, valabilă 
până la data 21.03.2021 

Plastic (HPDE, PVC, 
LDPE, PP, PS) 

4. SC ONDA SRL  
Tg. Jiu, str. 
Lotrului, nr. 1 

Autorizație de mediu nr. 
150/29.07.2011, 
valabilă până la 
28.07.2021 

PET, plastic (HPDE, 
PVC, LDPE, PP, PS), 
hârtie/carton 

5. 
SC ODOREL 
RECYCLING SRL  

- 
Autorizație de mediu nr. 
08/20.02.2017 - 

6. 
SC GLASS RECICLARE 
SRL  

Comuna Bălești, 
sat Cornești, nr. 1 

Autorizație de mediu nr. 
54/11.09.2018 

Hârtie/carton, plastic, 
lemn, metale, sticlă 

7. 
SC ROTARU DELIVERY 
SRL  

Târgu Jiu, strada 
Bârsești, nr. 86 

Autorizație de mediu nr. 
22/23.04.2018, valabilă 
până la data 22.04.2023 

Hârtie/carton, lemn, 
metale, sticlă 

8. SC CRILERMAR SRL  
Tg. Jiu, strada 
Liviu Rebreanu, nr. 
2 

Autorizație de mediu nr. 
159/28.10.2010, 
valabilă până la data 
28.10.2020 

Plastic (HPDE, PVC, 
LDPE, PP, PS) 
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Nr. 
crt. 

Operator economic Punct de lucru Autorizație de mediu 
Categorii deșeuri de 
ambalaje colectate 

9. SC TOP LAST SRL - 
Autorizație de mediu nr. 
110/2019 

Plastic 

10. 
SC PLASTECH PREST 
SRL 

Tg. Jiu, strada 
Liviu Rebreanu, nr. 
2 

Autorizație de mediu nr. 
87/19.04.2012, valabilă 
până la data 19.04.2022 

PET, plastic (HPDE, 
PVC, LDPE, PP, PS), 
hârtie/carton 

Sursă: APM Gorj 

Potrivit APM Gorj, operatorul SC CRILERMAR SRL deține o instalație de reciclare 
utilizată pentru mărunțirea, spălarea, injectarea ambalajelor de material plastic și 
obținerea de produse de uz gospodăresc.   

Principalele probleme ale sistemului actual de gestionare a deşeurilor de ambalaje 
cu impact asupra factorilor de mediu sunt:  

� Sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje municipale este 
slab dezvoltat la nivel județean. Cantităţile nevalorificate sunt eliminate prin 
depozitate cu impact în principal asupra aerului si solului.  

3.2.5. Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac obiectul PJGD Gorj 
sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 3.55. Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care fac 
obiectul PJGD Gorj 

Cod deșeu** Tip deșeu 

20 01 21* Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur 

20 01 23* Echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi 

20 01 35* 
Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate 
la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut 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 

**conform Listei europene a deseurilor aprobata prin Decizia nr. 2000/532/CE cu modificarile ulterioare 

Cantitatea de DEEE colectată 

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. 

In județul Gorj, există cinci producători de echipamente EEE înregistrat la ANPM, ce se 
află în procedura de actualizare, potrivit listei producătorilor DEEE înregistrați la data de 
29.05.2020 și actualizată în data de 04.06.2020. 

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 
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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. 

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţile de EEE puse pe piaţă, deoarece APM 
Gorj nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute la nivel naţional de 
producători care au sediul social într-un judeţ, dar EEE pe care le pun pe piaţă sunt 
distribuite de cele mai multe ori în toată ţara. 

Evoluția cantităților de DEEE-uri colectate de operatorii autorizați în perioada 2014 – 
2018 este prezentată în următorul tabel. Date aferente anului 2018 nu sunt disponibile. 

Tabel 3.56. Cantitatea de DEEE colectată la nivelul județului, în perioada 2014 - 2017 

DEEE 

2014 2015 2016 2017 

tone/an 

27,7 2,94 10,07 13,15 

Sursă: APM Gorj 

Potrivit Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare 
Gorj, în anul 2018 s-a colectat 9 tone de DEEE din Municipiul Târgu Jiu și 60 tone în 
anul 2019 din următoarele localități: Bălănești, Scoarța, Bustuchin, Logrești, Tg. 
Cărbunești, Runcu, Arcani, Lelești, Bâlteni, Deăguțești, Crasna, Alimpești, Baia de Fier, 
Turceni, Plopșoru, Rovinari, Negomir, Turcinești, Schela, Bumbești Jiu, Bălcești. 

DEEE se depozitează pe amplasamentele stabilite de primării.  

Gestionarea DEEE 

Colectarea separată, recuperarea şi tratarea a deșeurilor de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE), se face prin intermediul operatorilor autorizaţi în acest sens. În 
prezent, la nivelul județului Gorj sunt autorizaţi 7 operatori economici care au activitate în 
domeniul colectării DEEE, conform Listei operatorilor economici autorizați să colecteze - 

trateze DEEE actualizată la 02.12.2019 și publicată pe site-ul ANPM (tabel 4.41). 
Potrivit aceleași surse, în județ, nu există operatori economici autorizați pentru tratarea 
deșeurilor EEE. 

Tabel 3.57. Puncte colectare DEEE, 2020 

Amplasament/punct 
de/centru de colectare 

colectare (date de 
identificare) 

Societatea care 
administrează 

punctul/centrul de 
colectare 

Autorizație de mediu 
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Amplasament/punct 
de/centru de colectare 

colectare (date de 
identificare) 

Societatea care 
administrează 

punctul/centrul de 
colectare 

Autorizație de mediu 

Comuna Bălești, sat Cornești; 
Tel: 0722/505711 

SC LARISUCA GOB SRL 
Autorizație de mediu nr. 
04/07.01.2013, valabilă până la 
06.01.2023 

Târgu Jiu, str. 23 August, nr. 
113; 
Telefon: 0253/219190 

SC REMAT Gorj SA 
Autorizație de mediu nr. 
238/01.10.2012, valabilă până la 
30.09.2022 

Târgu Jiu,, Calea București, 
nr. 9 bis; 
Telefon: 0253/213311 

SC FERCOMEXIM SRL 

Autorizație de mediu nr. 
32/11.03.2011, revizuită la 
07.07.2011 și la 19.09.2011, 
valabilă până la 11.03.2021 

Târgu Jiu, str. Carierei, nr.41; 
Telefon: 0253/225353; 
Fax: 0253/225355 

SC POLARIS MEDIU SRL 

Autorizație de mediu nr. 
37/16.03.2009, valabilă până la 
16.03.2019 și autorizație integrată 
de mediu nr. 52/11.03.2009 valabilă 
până la 10.03.2019 

Târgu Jiu, B-dul E. 
Teodoroiu, nr. 525;  
Telefon: 0756/196683  

SC TOTAL WASTE 
MANAGEMENT SRL 

Autorizație de mediu nr. nr. 
27/25.01.2013, valabilă până la 
25.01.2023 

Târgu Jiu, str. Calea 
Bucuresti, nr. 250B  
Telefon: 0749/019910 

SC FIRST RECYCLER SRL 
Autorizație de mediu nr. 
37/21.03.2011, valabilă până la 
21.03.2021 

Motru, Calea Tismanei, nr.31; 
Telefon: 0253/360895 

SC DIRECȚIA PUBLICĂ 
MOTRU SA 

Autorizație de mediu nr. 
131/08.09.2010, valabilă până la 
08.09.2020; decizie de transfer nr. 
34/24.03.2011 

Sursă: ANPM 

Pe lângă punctele de colectare existente, colectarea periodică a deșeurilor EEE se mai 
asigură prin intermediul operatorilor de salubrizare desemnați. Colectarea se face la 
solicitarea deținătorului de deșeuri EEE, pe baza unui contract individual de prestări 
servicii încheiat între operator și fiecare beneficiar în parte. 

De asemenea, la nivelul județului Gorj, a fost implementat programul ”Marea 
Debarasare” pentru colectarea deșeurilor EEE și transportarea acestora către operatori 
autorizați.  

Distribuția pe județ a cantităților de DEEE tratate nu este reprezentativă, deoarece 
cantitățile de DEEE colectate într-un județ ajung la tratare în alt județ. În plus, o parte din 
DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. 
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Principala problemă legată de gestionarea DEEE este gradul scăzut de colectare 
ceea ce a condus fie la abandonarea necontrolată a acestora, fie la depozitarea în 
depozitele de deşeuri municipale generând astfel un impact semnificativ asupra 
factorilor de mediu sol şi apă, prin scurgerea şi infiltrarea substanţelor 
periculoase. 

3.2.6. Deșeuri din construcții și desființări 

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de deșeuri din construcții și desființări (DCD) 
care fac obiectul PJGD Gorj. 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 operatori economici. 

Tabel 3.58. Tipurile de deșeuri din construcții și desființări care fac obiectul PJGD Gorj 

Cod deșeu** Tip deșeu 

17 01 01  Beton  

17 01 02  Cărămizi  

17 01 03  Țigle și materiale ceramice  

17 01 06*  Amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu continut de 
substanțe periculoase sau fracții separate ale acestora 

17 01 07 Amestecuri de beton, cărămizi, tigle și materiale 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 conținut de/sau contaminate cu substanțe 
periculoase  

1 7 04 0 1  Cupru, bronz, alamă  

1 7 04 02  Aluminiu  

17 04 03  Plumb  

17 04 04  Zinc  

17 04 05  Fier și oțel  

17 04 06  Staniu  

17 04 07  Amestecuri metalice  

17 04 09*  Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase  

17 04 10* Cabluri cu conțtinut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase  

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

** conform Listei europene a deseurilor aprobata prin Decizia nr. 2000/532/CE cu modificarile ulterioare 

Cantități generate de deșeuri din construcții și desființări  

La momentul elaborării PJGD Gorj, la nivel județean, nu existau 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 2016. EUROSTAT nu 
oferă date despre cantitatea medie generată la nivel UE, însă cantitatea raportată a fi 
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generată în România este de departe cea mai redusă, valorile raportate de celelalte 
state variind între 166 – 5.800 kg/locuitor x an. 

După cum se menționează și în PNGD 2018 – 2025, ținând cont de situația actuală în 
sectorul DCD, de lipsa legislației specifice privind cerințele de raportare pentru firmele 
de construcții, precum și având în vedere rezultatele studiilor recente realizate16, se 
poate aprecia ca la nivel național cantitățile de DCD generate sunt subestimate. 

Astfel, proiecția cantității de DCD generate se va realiza pe baza următorilor indici de 
generare estimați de elaboratorul PJGD: 

 100 kg/locuitor x an pentru mediul urban; 

 50 kg/locuitor x an pentru mediul rural. 

Luând în considerare indicii de generare mai sus menționați și pe baza populației 
rezidentă din mediul urban și rural a fost estimată cantitatea generată de deșeuri din 
construcții și desființări la nivelul județului Gorj pentru perioada 2015 - 2019. Aceasta 
reprezintă atât cantitatea generată de populație (colectată de cele mai multe ori de 
operatorii de salubrizare), cât și cantitatea rezultată în urma activităților din domeniul 
construcțiilor, gestionată în multe cazuri de operatori economici. 

Cantitățile estimate a fi generate în perioada 2015 - 2019 sunt prezentate în tabelul 
următor.  

Tabel 3.59. Evoluția cantității de deșeuri din construcții și desființări generată 
 în perioada 2015 - 2019 

Categorie 
deșeu 

U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 

DCD urban t/an 14961 14781 14512 14426 14273 

DCD rural t/an 9091 8986 8926 8783 8638 

DCD total t/an 24052 23767 23437 23209 22911 

Sursă: Estimare elaborator PJGD 

Gestionarea deșeurilor din construcții și desființări 

Producătorul de deșeuri sau, după caz, deținătorul, conform Legii nr. 211/2011, 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 de deșeuri 
sau deținătorul rămâne responsabil pentru realizarea operațiilor de valorificare sau 
eliminare, conform art. 23 al din Legea nr. 211/2011. 

                                            
 
16 „Analiza situației naționale privind generarea, colectarea, tratarea și valorificarea deșeurilor din construcții și 

demolări”, proiectul LIFE 10 ENV/RO/000727 Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău 

VAL-C&D 
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Potrivit prevederilor legislative menționate în Legea 211/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, titularul autorizației de construire/desființare este responsabil 
pentru gestionarea deșeurilor din construcții şi atingerea obiectivelor de 
reciclare/valorificare în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(3) din cadrul aceleași 
legi. 

Colectarea DCD de la populație intră în atribuția operatorilor de salubrizare, conform 
Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare, care le transportă la instalațiile de reciclare/valorificare, sau la 
depozitele zonale de deșeuri nepericuloase (Târgu Jiu), pe baza distanţei dintre punctul 
de producere şi cel mai apropiat depozit de deşeuri, respectând principiul proximității. 
De asemenea, deșeurile pot fi depozite în zonele unde este necesară aducerea 
terenurilor la cotă prin utilizarea materialelor de umplutură.  

Controlul privind modul de gestionare a DCD, revine, în principal, Gărzii Naționale de 
Mediu. De asemenea, conform art 20 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind 
calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul de Stat în 
Construcții realizează și cuprinde și inspecţii la unităţile de execuție, de exploatare şi de 
postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calității în 
construcţii. 

In ceea ce privește, colectarea deșeurilor din construcții și desființări, se menționează 
faptul că nu sunt date dispobile pentru a prezenta situația cantităților colectate în 
perioada analizată. De asemenea, nu există instalații de tratare DCD. 

La nivelul județului, colectarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate 
de activități de reamenjare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor 
proprietate individuală, este realizată de către operatorii de salubrizare, potrivit 
autorizațiilor de mediu emise de APM Gorj. Deșeurile din construcții și desființări fără 
conținut de substanțe periculoase sunt colectate și transportate la depozitul conform din 
Târgu Jiu.  

Dintre operatorii de salubrizare care colectează DCD de pe raza județului Gorj, se 
menționează: SC Polaris M Holding SRL, SC Supercom SA, SC Salubris Gilort SRL, SC 
Direcția Publică Motru SA, SC B.C.A. VIO SERVICE SRL, SC SUPERCOM SA, SC 
TURCENISAL SRL, SC SALUBRI PM SRL Tismana și SC APĂ CANAL SALUBRITATE 
SRL.  

Operațiunea prin care DCD colectate de operatorii de salubrizare au fost valorificate 
este cea reprezentată de schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre 
operațiunile numerotate de la R 1 la R 11, (R12). 

Abandonarea ilegală, cantitatea relativ mare de DCD eliminată, precum și lipsa 
instalațiilor de tratare a DCD reprezintă surse de poluare cu impact în principal 
asupra biodiversității şi solului. 
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3.2.7. Nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești de nămol  

Generarea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

Conform informațiilor primite de la ABA Jiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, la 
nivelul județului există 44 stații de epurare, din care 11 sunt nefuncționale, ca urmare a 
nebranșării locuitorilor la rețeaua de canalizare. Informații despre situația stațiilor de 

epurare sunt redate în tabelul 3.60. 

Tabel 3.60. Situația stațiilor de epurare existente în județul Gorj, 2020 

Denumire 
aglomerare 

Localități 
racordate la 

stația de 
epurare 

Tip stație  

Capacitate stație 

Observații 
mc/zi l.e. 

Municipiul Tg. 
Jiu 

Tg. Jiu Terțiară biologică 5300 107000 

Stadiu lucrări executate 
în proporție de 98% 
(funcționează doar linia 
apei) 

Municipiul 
Motru 

Motru Mecano-biologică 3119 18500 In funcțiune 

Orașul 
Bumbești-Jiu 

Bumbești-Jiu Mecano-biologică 1708 7900 In funcțiune 

Orașul Țicleni Țicleni Mecano-biologică 560 4500 In funcțiune 

Orașul Turceni Turceni Mecano-biologică 1250 3876 In funcțiune 

Orașul Tg. 
Cărbunești 

Tg. 
Cărbunești 

Mecano-biologică 900 4700 In funcțiune 

Orașul Novaci Novaci Mecano-biologică 300 1500 In funcțiune 

Comuna 
Săulești 

Satul 
Săulești 

Mecano-biologică 150  In funcțiune 

Satul 
Dolcești 

Mecano-biologică 120  In funcțiune 

Satul Bibești Mecano-biologică 120  In funcțiune 

Comuna 
Aninoasa 

Satul Bobaia 
Mecano-biologică, 
tip MBBR 65,50 

75 350 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna Runcu 
Satele Bilta 
și Biltișoara 

Mecano-biologică, 
tip Compact WW 

2 module 
x 90  

- 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna 
Drăgutești 

Sat Nou Iași 
Mecano-biologică, 
tip N2 - Resetilovs  

210 1500 In funcțiune 

Comuna Lelești 

Sat Lelești 
Mecano-biologică, 
tip SAM  

2 module 
x 120 

1800 

In funcțiune 
Sat Frățești 

Mecano-biologică, 
tip SAM 

48 400 
Mecano-biologică, 
tip SAM 

Sat Rașovița Mecano-biologică 32 200 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 176 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

Denumire 
aglomerare 

Localități 
racordate la 

stația de 
epurare 

Tip stație  

Capacitate stație 

Observații 
mc/zi l.e. 

Mecano-biologică 

Comuna Crasna 
Satele 
Drăgoești și 
Dumbrăveni 

Mecano-biologică, 
tip SBR 

336 - 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna 
Mătăsari 

Mătăsari Mecano-biologică 825 3762 In funcțiune 

Comuna Dănești 

Sat Dănești 
Mecano-biologică, 
tip BRT 1000 

150  

In funcțiune 
Sat 
Bucureasa 

Mecano-biologică, 
tip BRT 500 

75  

Sat Botorogi 
Mecano-biologică, 
tip BRT 400 

45  

Comuna 
Stănești 

Satul Călești 
Mecano-biologică, 
tip Compact WW 
45 

60 - 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Satul Bălani 
Mecano-biologică, 
tip Compact WW 
45 

60 - 

Comuna 
Hurezani 

Primărie 
Mecano-biologică, 
tip EC 6-72 

 50 
In funcțiune 

Scoală 
Mecano-biologică, 
tip EC 6-72 

 350 

Comuna Ionești 

Sat Ionești 
Mecano-biologică, 
tip CW 

 511 

In funcțiune Satele Gura 
Șușiței și 
Picu 

Mecano-biologică, 
tip CW 

 924 

Comuna 
Văgiulești 

Sat 
Văgiulești 

Mecano-biologică, 
tip Biorotor Tehnix 

120 - 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna 
Dănciulești 

Sat 
Halangești 

Mecano-biologică, 
tip Compact WW 
60 (cu două 
module Qzi 
max/modul=61,52) 

123,04  
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna 
Bustuchin 

Satele 
Motorogi și 
Cionti 

Mecano-biologică, 
tip ECOPUR 

65  

In funcțiune 
Satele 
Bustuchin, 
Poiana 
Seciuri, 
Pojaru 

Mecano-biologică, 
tip COMPACT SE 

400 3000 
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Denumire 
aglomerare 

Localități 
racordate la 

stația de 
epurare 

Tip stație  

Capacitate stație 

Observații 
mc/zi l.e. 

Comuna Berlești Sat Lihulești 
Mecano-biologică, 
tip ECOPUR 

50  Nefuncțională 

Comuna Cruset Sat Cruset 
Mecano-biologică, 
tip RESMAT 

195 - 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna Scoarța 
Sat Caratu 
de 
Copacioasa 

Mecano-biologică 
AQUAMAX, tip 
SBR 

39 - 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Comuna 
Logrești 

Sat Logrești 
Mecano-biologică, 
tip COMPACT 

230  
In funcțiune 

Sat Coltești 
Mecano-biologică, 
tip COMPACT 

160  

Comuna Bălești 

Satele 
Bălești și 
Tămășești 

Mecano-biologică, 
tip COMPACT 
WW 

500 4100 In funcțiune 

Sat 
Voinigești 

Mecano-biologică, 
tip COMPACT 
WW 

18 87 
Nefuncțională din cauza 
nebranșării locuitorilor 
la rețeaua de canalizare 

Oraș Novaci – 
zona montană 
Rânca 

UAT Novaci 
– 3 stații 
UAT Baia de 
Fier – 1 
stație 

Mecano-biologică, 
tip COMPACT 
WWW 

3 stații cu 
Q=100 

1 stație cu 
Q=400 

 In funcțiune 

Sursă: SGA Gorj 

O parte din stațiile de epurare au fost construite în cadrul proiectului ”Extinderea și 
reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj”, finanțat prin POS Mediu. 

Investițiile propuse pentru infrastructura de apă uzată se referă la reabilitarea și 
extinderea rețelei de canalizare, retehnologizarea și extinderea stațiilor de epurare 
existente și inființarea de noi stații de epurare în aria de operare S.C. APAREGIO GORJ 
S.A., pentru un număr de 42 localități din 11 UAT-uri, grupate în 9 aglomerări și un 
cluster format din 2 aglomerări, sunt prezentate în următoarele tabele. 

Tabel 3.61. Investiții propuse privind stațiile de tratare apă uzată în județul Gorj 

Nr. 
crt. 

Aglomerarea / cluster UAT componente 

1 Aglomerarea Târgu Jiu 

Municipiului Târgu Jiu cu toate localitîțile/cartierele componente 
(Bârsești, Dragoieni, Preajba Mare, Iezureni, Polata, Ursati, 
Slobozia și Românești) și satele Turcinești și Cartiu din comuna 
Turcinești. 

2 
Aglomerarea Târgu 
Caărbunești 

Orașul Târgu Cărbunești și localitatea Cărbunești Sat. 
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Nr. 
crt. 

Aglomerarea / cluster UAT componente 

3 Aglomerarea Motru 
Municipiul Motru și localitățile: Roșiuta, Ploștina, Insuraței și 
Dealul Pomilor. 

4 Aglomerarea Bumbești Jiu Orașul Bumbești Jiu și localitățile: Curtișoara, Lăzărești și Tetila. 

5 Aglomerarea Țicleni Orașul Ticleni  

6 Aglomerarea Novaci Orașul Novaci și localitățile: Pociovalistea, Bercești și Hirisesti 

7 Aglomerarea Rovinari Orașul Rovinari 

8 Aglomerarea Tismana Tismana și localitățile: Isvarna, Pocruia, Costeni și Celei. 

9 Cluster Turceni 

Aglomerarea Turceni formată din zona centrală a orașului 
Turceni și localitatea Jiltu 
Aglomerarea Gârbovu formată din localitățile Gârbovu, Stramba 
Jiu și Valea Viei. 

10 Aglomerarea Peștișani Localitățile Peștișani, Boroșteni, Frâncești, Hobita și Bradiceni. 

Tabel 3.62. Investiții propuse privind stațiile de epurare în județul Gorj 

SEAU 
Echivalent 

locuitor 
Fonduri pentru 

finanțare 
Emisar 
SEAU 

Linia nămolului 

Târgu Jiu 107.000 POS  
POIM Faza 2 

Râul Jiu Se va realiza prin proiectul POIM 
fazat: 

 îngroșare preliminară nămol 
primar; 

 bazin stocare nămol primar 
îngroșat; 

 bazin stocare nămol exces; 
 stație pompare nămol exces 

2A+1R; 
 îngroșare mecanică nămol 

exces (adaus polielectrolit); 
 bazin stocare nămol primar și 

nămol în exces; 
 metantancuri (fermentare 

mezofila); 
 post îngroșător nămol 

fermentat; 
 deshidtratare cu filtru banda și 

adaus de polielectrolit 
 gazometru; 
 sistem de cogenerare. 

Târgu 
Cărbunești 

4.200 POS Mediu, în 
funcțiune din anul 
2014 

Râul Blahnița Lucrările propuse sunt: 
 stații de pompare apă uzată; 
 rețele de canalizare 

(reabilitare, extindere și 
conducte de refulare); 

 sistem de preluare vidanje). 

Motru 18.500 Proiect CNI, în Râul Motru Lucrările propuse a se realiza 
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SEAU 
Echivalent 

locuitor 
Fonduri pentru 

finanțare 
Emisar 
SEAU 

Linia nămolului 

funcțiune din anul 
2016 

pentru stația de epurare sunt: 
 extindere rețele canalizare; 
 reabilitare rețea canalizare; 
 stații de pompare; 
 extindere și modernizare, 

inclusiv sistem de preluare 
vidanje și suprafața de 
depozitare nămol. 

Țicleni 4.500 POS Mediu, în 
funcțiune din anul 
2014 

Cioiana Lucrările propuse pentru finanțare 
în perioada 2014-2020, sunt: 

 stație de pompare nămol 
primar 1A+1R; 

 stație de pompare nămol 
secundar 2A+1R; 

 bazin stocare și stabilizare 
nămol cu aerator de suprafață  

 bazine humificare nămol (3 
buc.); 

 rețea de canalizare (extinderi, 
reabilitări, realizări rețele, 
realizări conducte de refulare). 

Bumbești 
Jiu 

7.500 Proiect realizat prin 
POS Mediu, pusă 
în funcțiune în anul 
2013 

Pârâul 
Iazului 

Lucrările propuse pentru finanțare 
în perioada 2014-2020, sunt: 

 stație de pompare nămol 
primar 1A+1R; 

 stație de pompare nămol 
secundar 2A+1R; 

 bazin stocare și stabilizare 
nămol cu aerator de suprafață; 

 bazine humificare nămol (3 
buc.); 

 extindere rețea de canalizare. 

Novaci 4.000 SEAU existenta nu 
asigura 
conformarea cu 
Directiva 
91/271/CEE 
transpusă în 
legislația națională 
prin HG nr. 
352/2005 

Râul Gilort Se va construi o SEAU noua. 
Nu funcționează linia nămolului din 
vechea SEAU Novaci 

Rovinari 15.000 Proiect CNI 
 
Lucrările la stație 
au început în anul 
2013 și au fost 

Râul Jiu La finalizarea lucrărilor, SEAU va 
conține următoarele trepte pentru 
linia nămolului: 

 stație de pompare nămol de 
recirculare și nămol în exces; 
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SEAU 
Echivalent 

locuitor 
Fonduri pentru 

finanțare 
Emisar 
SEAU 

Linia nămolului 

întrerupte în 2014, 
apoi reluate în 
2016. Se lucrează 
la bazinele de 
beton îngropate și 
semiingropate 
incepute în 2013 și 
la construcția  
metalică a 
obiectelor  
tehnologice 
supraterane. 
Termen estimat 
pentru finalizare: 
31.12.2020 

 bazin de stocare nămol în 
exces și recirculat; 

 instalație de îngroșare nămol 
în exces; 

 bazin de stocare nămol 
îngroșat; 

 instalație de deshidratare 
nămol îngroșat; 

 transportor nămol 
deshidratat; 

 instalație de spălare 
echipamente de îngroșat, 
respectiv deshidratat nămol, 

 stație de pompare 
supernatant. 

Tismana  4.000 Stadiu avansat de 
degradare, 
(construită în 
1974), 
nefuncțională, 
formată din două 
decantoare Imhoff 

Râul 
Tismana 

Stația de epurare este degradată, 
nu se formeaza nămol și nu există 
facilități pentru nămol. Din acest 
motiv, se va contrui o SEAU nouă. 
Lucrările, care vor fi incluse în 
proiectul propus pentru finanțare în 
perioada 2014-2020, sunt: 

 stație de epurare 4000 l.e., 
inclusiv spațiu de depozitare 
namol; 

 stații de pompare; 
 rețea de canalizare (extinderi 

retele, realizări conducte 
refulare). 

Turceni  7.000 Stația de epurare 
Turceni a fost 
retehnologizată 
prin programul de 
finanțare 
PHARE/2005/017-
553.04.01 
”Schema de 
granturi pentru 
sectorul public 
pentru pregătirea 
de proiecte în 
domeniul protecției 
mediului”, proiect: 
”Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
apă și apă uzată în 

Pârâul Jilt Stația de epurare care nu a 
funcționat niciodată și nu produce 
nămol. Din acest motiv, se va 
contrui o SEAU nouă. 
Lucrările, care vor fi incluse în 
proiectul propus pentru finanțare în 
perioada 2014 -2020, sunt: 

 extindere și reabilitare stație 
de epurare 7.000 l.e., 
inclusiv spațiu de depozitare 
nămol; 

 stații de pompare; 
 rețea de canalizare (extinderi 

retele, realizări conducte 
refulare). 
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SEAU 
Echivalent 

locuitor 
Fonduri pentru 

finanțare 
Emisar 
SEAU 

Linia nămolului 

orașul Turceni, 
judetul Gorj”,dar nu 
a funcționat 
niciodată 

Peștișani 3.000 Nu există SEAU Râul Bistrița Se va construi o SEAU nouă cu 
facilități pentru nămol. Lucrările, 
care vor fi incluse în proiectul 
propus pentru finanțare în perioada 
2014 - 2020, sunt: 

 statie de epurare 3000 l.e., 
inclusiv spațiu de depozitare 
nămol; 

 stații de pompare; 
 rețea de canalizare (extinderi 

rețele, realizări conducte 
refulare). 

Prin urmare, investițiile propuse a se realiza prevăd construirea a patru stații de epurare 
(Peștișani, Turceni, Tismana și Novaci) și lucrări de extindere și retehnologizare pentru 
șase stații de epurare existente.  

Gestionarea nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare orășenești 

În județul Gorj, SC ApaRegio Gorj SA este operatorul regional (ROC) pentru serviciile de 
gestionare a apei și apelor uzate. 

Conform SC ApaRegio Gorj SA, doar patru stații de epurare produc nămol. Cantitățile de 
nămol rezultate de la stațiile de epurare orășenești aflate în exploatare sunt redate în 
tabelul următor.  

Tabel 3.63. Cantități de nămol rezultate de la stațiile de epurare orășenești,  
în perioada 2016 - 2018 

Stația de epurare 
2016 2017 2018 

tone/an 

SEAU Țicleni 1,5 2 1,5 

SEAU Bumbești 4,5 4 3 

SEAU Cărbunești 4 4,5 2,5 

SEAU Motru - 368 325 

Sursă: ApaRegio Gorj 

Potrivit informațiilor transmise de ApaRegio Gorj, nămolul nu a fost utilizat, până în 
prezent, în agricultură.  

Depozitarea nămolurilor cu conţinut organic, contribuie la generarea de emisii 
GES. De asemenea, utilizarea în agricultură a unui nămol care nu respectă 
prevederile legale din punctul de vedere al conținutului de metale grele reprezintă 
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o sursă de poluare a solului și subsolului şi a apei cu impact asupra sănătăţii 
umane. 

3.3. Evoluția stării mediului în situația neimplementării PJGD 

Analiza stării mediului în condițiile neimplementării PJGD reprezintă o cerința atât 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 (art. 5 și 
anexa I-b), cât și a Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 pentru stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, (art.15).  

În situația neîndeplinirii PJGD, în cazul deșeurilor municipale, se presupune că doar 
investițiile existente vor fi operaționale. În PJGD această situație este analizată în 
Alternativa „zero”.   

Alternativa 0 reprezintă cadrul de referință pentru evaluarea planului, iar analiza acesteia 

s-a realizat pe baza gradului actual de cunoaștere cu privire la starea mediului și la 

tendințele evolutiei sale. 

În continuare este analizat impactul asupra factorilor de mediu relevanţi, inclusiv asupra 
factorilor climatici, biodiversității, valorilor materiale, patrimoniului cultural, peisajului în 
cazul neimplementării PJGD, (Alternativa zero). 

3.3.1. Apele de suprafață și subterane  

În prezent, principală sursă de poluare a apelor o reprezintă depozitarea deșeurilor și 
abandonarea ilegală a acestora: 

� deșeurile menajere colectate în amestec cu unele deșeuri periculoase (care 
conțin substanțe periculoase, de exemplu DEEE) pot afecta calitatea apelor; 

� deșeurile din construcții și desființări, în lipsa unei instalații de tratare, pot avea 
impact direct asupra calității apelor prin aruncarea pe albiile torenților. 

In cazul neimplementării PNGD se preconizează: 

• o reducerea a cantității de deșeuri depozitată, însă într-un procent mult mai redus 
comparativ cu alternativele 1 și 2. 

Evoluția factorului de mediu apă se va îmbunătăți, însă în mică măsură în comparație cu 
situația implementării PJGD, având în vedere că instalațiile existente nu pot asigura 
reducerea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile și emisiile de gaze cu efect de 
seră vor fi aceleași. 

3.3.2. Aerul  

Efectele menținerii actualului sistem de gestionare a deșeurilor asupra calității aerului se 
vor amplifica, în pricipal din cauza:  
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- degajării gazului de depozit, gaz ce conține, pe lângă componentele principale 
(CH4 si CO2) și cantități mici de compuși organici volatili (COV), substanțe volatile 
cu miros dezagreabil, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, 
funcție de compoziția deșeurilor;   

- transportului de către vânt și dispersiei în atmosferă a pulberilor prezente în 
deșeurile municipale.  

Depozitele de deșeuri municipale pot fi considerate surse fixe și difuze de poluare pentru 
componenta de mediu aer.  

Principalele emisii poluante pentru aer sunt: pulberile spontane, “mirosurile degajate” și 
biogazul.  

În cazul neimplementării PJGD emisiile nete atmosferice vor fi mai mari în comparație cu 
aplicarea măsurile prevăzute prin PJGD, având în vedere următoarele:  

- cantitățile mari de deșeuri depozitate în Alternativa 0 în raport cu cele depozitate 
în cazul implementării PJGD;   

- colectarea în amestec a deșeurilor biodegradabile comparativ cu Alternativa unu, 
care prevede măsuri pentru colectarea separată și cimpostarea acestora. 

La nivel de scenariu creșterile sunt parțial compensate prin emisiile evitate prin 
reciclarea materialelor.   

3.3.3. Schimbările climatice  

Conform datelor prezentate în cap. 7 Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor 
municipale, din cadrul PJGD Gorj, emisiile totale anuale nete de gaze cu efect de seră 
(GES) generate în cazul Alternativei ”zero” vor fi de - 32,484 tone CO2echiv. în anul 2025. 
In cazul implementării PJGD, emisiile GES se vor reduce cu - 182,768 tone CO2echiv., în 
cazul Alternativei 1 și cu respectiv -106,226 tone CO2echiv. în cazul Alternativei 2. Prin 
urmare, în cazul neimplementării PJGD, impactul negativ va fi semnificativ.  

3.3.4. Solul si subsolul  

Contaminarea solului are aceleași cauze potențiale de poluare ca și apele de 
suprafață sau subterane. Prin urmare, principalele surse semnificative de poluare ale 
solului sunt reprezentate de abandonarea deşeurilor și ocuparea definitivă a 
terenurilor. Anual o parte din levigatul generat de depozite se scurge la suprafata 
solului (funcție de orografia terenului), iar restul se infilfrează în subsol (funcție de 
stratigrafie). Efectul vizibil al poluării solului ca urmare a infiltraților levigatului și a 
dispersiilor gazoase se manifestă asupra vegetatiei din vecinatatea depozitelor de 
deșeuri, putând afecta calitatea stratului vegetal. 
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În cazul neimplementării PJGD, este de aşteptat ca procentul cantității de deșeuri 
depozitate să se reducă, însă într-o proporție mai mică în comparație cu situația 
implementării PJGD. 

3.3.5. Biodiversitate (fauna, flora)  

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 de interes comunitar. 
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 (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. 

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. La concentrații monitorizate în mod obișnuit în 
atmosferă nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului. 

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.  

Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deșeuri 
este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de 
“dezvoltare durabilă”, se întinde pe durata a cel puțin două generații dacă se însumează 
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perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare (15-30 ani), refacere ecologică și 
postmonitorizare (30 ani). 

În termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă eliminarea de pe suprafața 
afectată acestei folosințe a unui număr 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 și faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării unui 
depozit, reconstrucția ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu 
va mai putea restabili echilibrul biologic inițial, evoluția biosistemului fiind ireversibil 
modificată 

3.3.6. Sănătatea umană  

Principalele surse de poluare ca urmare a gestionării actuale a deșeurilor cu potențial 

impact asupra sănătății umane sunt 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.   

Emisiile în apă, aer, sol a principalilor poluanți (levigatului/biogazului ) au impact pe 

termen lung asupra populației din zonă și pot influenta pe termen scurt sănătatea 

operatorilor care gestionează direct aceste deșeuri. Efecte nocive asupra sănătății 

oamenilor au în special umătoarele componente ale bio-gazului: CO, H2S, mercaptan, 

praf și N2. 

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.   

Astfel, evoluția sănătății umane este de așteptat să se îmbunătățească în cazul 

alternativei 0, însă într-o mai mică măsură în comparație cu situația implementării PJGD. 

3.3.7. Resurse naturale 

Alternativa ”Zero” asigură în mică măsură îndeplinirea principalelor obiective și ținte 
privind gestionarea deșeurilor municipale. Astfel, în anul 2025 se estimează obținerea 
rezultatelor prezentate în tabelul următor. 

 

 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 186 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

Tabel 3.64. Modul de îndeplinire a principalelor obiective și ținte, (t/an), în cazul celor trei 
alternative propuse, la nivelul anului 2025 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Compost obținut din 
deșeurile verzi din parcuri și 
grădini 

- 

2.098 t/an 
 
Risc redus de preluare, 
dată fiind cantitatea 
produsă 

2.098 t/an 
 
Risc redus de 
preluare, dată fiind 
cantitatea produsă 

Compost obținut din 
biodeșeurile colectate 
separat 

- 

5.213 t/an 
Digestat/compost 

 
Risc mediu de preluare 
(cantitatea este redusă, dar 
la nivel național nu există o 
piață pentru acest produs) 

10.425 t/an 
Compost 

 
Risc mediu de 

preluare 

RDF/SRF - 

10.425 t/an 
 
Risc mediu de preluare, 
dată fiind cantitatea 
produsă 

10.425 t/an 
 
Risc mediu de 
preluare, dată fiind 
cantitatea produsă 

Materiale reciclabile 
valorificate 537.33 t/an 

9666 t/an 

 

Risc redus de preluare, 
exista o piata dezvoltata 
pentru reciclarea a 90% din 
deseurile pregatite pentru 
reciclare 

9666 t/an 

 

Risc redus de 
preluare, exista o 
piata dezvoltata 
pentru reciclarea a 
90% din deseurile 
pregatite pentru 
reciclare 

Prin urmare în cazul neimplementării PJGD, valorificarea mai redusă a deșeurilor 
contribuie la menținerea presiunii de exploatare a resurselor naturale. 

3.3.8. Patrimoniu cultural și peisaj  

Efectele asupra peisajului și patrimoniului cultural sunt de natură vizuală, deșeurile 
neridicate, împrăștiate de vânt, în stare avansată de fermentare, depozitate în zone 
neamenajate, creează dezagremente uneori majore (exemplu: când sunt vizibile din 
tren, de pe șosele europene sau naționale, în zone comerciale, în zone dens populate 
sau turistice).   

Peisajul și aspectul ambiental este afectat de starea recipientelor de colectare, gradul lor 
de uzură, forma și gradul de curățenie a spațiilor de colectare, starea mijloacelor de 
transport, forma, mărimea și modul de gestionare a depozitelor de deșeuri.  

Aspectul dezagreabil poate conduce la pierderi economice importante, dacă aspectele 
menționate se regăsesc spre exemplu în zone turistice sau de agrement.  
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4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE 
SEMNIFICATIV 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor vizează cadrul de acțiuni pentru 
implementarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor pe întreg teritoriul 
județului Gorj cu impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane și cu un 
consum minim de resurse și energie, care să urmărească aplicarea practică a ierarhiei 
deșeurilor și să asigure îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor în conformitate cu 
prevederile PNGD și ale legislației naționale și europene în vigoare.  

Analiza obiectivelor și a măsurilor propuse, conform Capitolului 2., secțiunea 2.2. 
Obiectivele principale ale PJGD, respectiv Capitolului 9. Măsuri propuse pentru a 
preveni, reduce și compensa orice efecte adverse asupra mediului al implementării 
PJGD Gorj, nu a dus la identificarea unor situații care ar putea avea efecte negative 
semnificative asupra factorilor de mediu. Efecte negative potențiale asupra factorilor de 
mediu apă, solul, subsol, biodiversitate pot fi cauzate de depozitarea deșeurilor în 
situațiile în care depozitele sunt situate în interiorului siturilor protejate. 

Ținând cont că în PJGD nu sunt stabilite cu exactitate amplasamentele viitoarelor 
instalații de tratare a deșeurilor, zonele potențial a fi afectate în raport cu factorii de 
mediu nu pot fi analizate în această fază de plan, analiza impactului urmând să facă 
obiectul proiectelor individuale. Proiectele de investiții ce se vor realiza în baza 
prevederilor PJGD vor urma procedurile de reglementare, inclusiv în ceea ce privește 
evaluarea adecvată a impactului asupra biodiversității, după caz. Prin sistarea 
depozitării ilegale, factorii de mediu din arealele respective vor fi afectați în mod 
semnificativ, prin îmbunătățirea calității lor. Similar se poate aprecia că prin 
modernizarea parcului auto al serviciilor de salubrizare, calitatea aerului va fi afectată 
pozitiv.  

De asemenea, 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.  

Având în vedere că măsurile principale prevăzute în PJGD cuprind:  

� Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD; 

� Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile; 

� Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile 
colectate separat; 

� Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri 
menajere, similare și din piețe și extinderea sistemului de colectare separată a 
biodeșeurilor din parcuri și grădini; 
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� Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de transfer existente pentru asigurarea 
funcționării la capacitățile de transfer proiectate;  

� Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de sortare existente pentru asigurarea 
funcționării la capacitățile proiectate, creșterea randamentului de sortare și 
obținerea de SRF/RDF valorificabil energetic; 

� Construirea unei instalații de compostare a deșeurilor verzi; 

� Realizare și punere în funcțiune a unei instalații de tratare mecano-biologică 
pentru deșeurile colectate în amestec și a unei instalații de digestie anaerobă 
pentru asigurarea capacității necesare de tratare, creșterea procentului de 
materiale reciclabile obținute, obținerea de material fertilizant, reducerea 
cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, obținerea de RDF (material 
pentru valorificare energetică) și obținerea de biogaz pentru o instalatie de 
cogenerare; 

� Investiții pentru colectarea/valorificare deșeurilor de construcții și desființări și 
a altor fluxuri de deșeuri speciale;  

� Dezvoltarea unei scheme de colectare separată a deșeurilor textile provenite 
de la populație; 

� Asigurarea de capacități suplimentare de depozitare după umplerea primelor 
celule de depozitare.  

� Reducerea semnificativă a deșeurilor depozitate;   

� Criterii minime de selecție a amplasamentelor viitoarelor instalații de deșeuri 
inclusiv condiția ca acestea să nu fie situate în situri Natura 2000, 

se așteaptă ca potențialul impact negativ generat de PJGD asupra mediului și ariilor 
naturale protejate să scadă semnificativ.  
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5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PJGD  

În cadrul Capitolului 3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului în județul Gorj a 
fost analizată situația existentă a factorilor de mediu relevanți și identificate sensibilitățile 
acestora în raport cu sistemul actual de gestionare a deșeurilor.  

Acest capitol identifică principalele probleme de mediu relevante pentru Planul Județean 
de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Gorj, 2019 - 2025. Problemele de mediu sunt 
evidențiate cu scopul de a furniza informații asupra modului în care acestea pot afecta 
planul, precum şi a posibilității acestuia de a le agrava, reduce sau afecta.   

Problemele semnificative corespund celor mai sensibili factori de mediu şi pentru care 
implementarea măsurilor din PJGD este posibil să genereze un impact moderat şi mare.  

Nivelul impactului cauzat de actualul sistem de gestionare a deșeurilor asupra stării 
mediului este apreciat folosind următorul sistem de evaluare: major, moderat, redus, fără 
impact/impact neglijabil. 
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Tabel 5.1. Probleme de mediu existente ca urmare a sistemului actual de gestionare a deșeurilor  

 Apă Aer Climă Sol/Subsol Biodiversitate Sănătate 
Valori 

materiale 
Patrimoniu 

cultural/peisaj 

Deșeuri 
municipale  

Scurgeri levigat 
de la deșeurile 
abandonate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MAJOR 

Emisii 
atmosferice 
generate de 
depozitul de 
deșeuri 
municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MODERAT 

Emisii GES 
generate de 
depozitul 
deșeuri 
muncipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MAJOR 

Infiltrare levigat 
în sol de la 
deşeurile 
abandonate/ 
Ocupare sol 
(amplasamente 
instalaţii de 
tratare/depozite 
de deșeuri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MODERAT 

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 
Scurgeri și 
infiltrare 
levigat cauzate 
de deșeurile 
abandonate 

IMPACT 
MODERAT 

Creşterea 
nivelului de 
poluare a 
mediului 
înconjurător 
ca urmare a 
gestionării 
necorespunză
toare a 
deșeurilor 
municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MODERAT 

Rata mică de 
colectare 
separată 
implică un 
procent redus 
de deşeuri 
valorificate 
material 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Degradarea 
zonelor de 
interes cultural și 
a peisajului 
cauzată de 
deșeurile 
abandonate, de 
gradul de uzură 
a recipientelor 
de colectare a 
deșeurilor, 
starea 
mijloacelor de 

transport, modul 

de gestionare a 
depozitelor de 
deșeuri, precum 
și a instalațiilor. 

 
 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 
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 Apă Aer Climă Sol/Subsol Biodiversitate Sănătate 
Valori 

materiale 
Patrimoniu 

cultural/peisaj 

Deșeuri de 
ambalaje 

Deșeuri 
abandonate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MODERAT 

Emisii 
atmosferice 
generate de 
depozitarea 
ambalajelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Emisii GES 
generate de 
deşeurile de 
amablaje 
biodegradabile 
depozitate 
(hartie, lemn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Deşeuri 
abandonate 
Ocupare sol 
(amplasamente 
instalaţii de 
tratare 
/eliminare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MODERAT 

Deşeuri 
abandonate in 
interiorul ariilor 
naturale 
protejate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Creşterea 
nivelului de 
poluare a 
mediului 
înconjurător 
ca urmare a 
gestionării 
necorespunză
toare a 
deșeurilor 
municipale 
Zgomot 
generat de 
trafic 

 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Rata mică de 
colectare 
separată 
implică un 
procent redus 
de deşeuri 
valorificate 
material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Degradarea 
zonelor de 
interes cultural și 
a peisajului 
cauzată de 
deșeurile 
abandonate, de 
gradul de uzură 
a recipientelor 
de colectare a 
deșeurilor, 
starea 
mijloacelor de 
transport, modul 
de gestionare a 
depozitelor de 
deșeuri, precum 
și a instalațiilor. 
 
 

IMPACT 
REDUS 

DEEE 

Scurgere şi 
infiltrare 
substanțe 
periculoase în 
cazul DEEE 
depozitate 
necorespunzător 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

Poluarea solului 
cu substanțe 
periculoase în 
cazul depozitării 
necontrolate a 
DEEE  
Ocupare sol 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

Expunere la 
apa si sol 
contaminat 

 
 
 
 

Rata mică de 
colectare 
separată 
implică un 
procent redus 
de deşeuri 
valorificate 

Degradarea 
zonelor de 
interes cultural și 
a peisajului 
cauzată de 
deșeurile 
abandonate 
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 Apă Aer Climă Sol/Subsol Biodiversitate Sănătate 
Valori 

materiale 
Patrimoniu 

cultural/peisaj 

 
IMPACT 

MODERAT 

(amplasamente 
pentru instalaţii 
tratare 
/eliminare) 
 
IMPACT REDUS 

 
IMPACT 

MODERAT 

material. 
IMPACT 
REDUS 

 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

DCD 

Infiltrații 
substanţe 
periculoase in 
cazul DCD 
stocate si 
depozitate 
necorespunzător 
 

IMPACT 
MODERAT 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

Poluarea solului 
cu substanțe 
periculoase în 
cazul depozitării 
necontrolate a 
DCD 
Ocupare sol 

 
IMPACT 

MODERAT 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

IMPACT 
NEGLIJABIL 

Evitare consum 
MP prin 
reciclare 

 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Degradarea 
zonelor de 
interes cultural și 
a peisajului 
cauzată de 
deșeurile 
abandonate 

 
IMPACT 
REDUS 

Nămoluri 
epurate 

Infiltrare levigat 
(depozite 
neconforme) 

 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MAJOR 

Disconfort 
olfactiv, 
antrenare 
praf 

 
 
 
 
 

IMPACT 
REDUS 

Emisii GES 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MAJOR 

Infiltrare levigat 
(depozite 

neconforme) 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
MAJOR 

- 

Deteriorarea 
sănătăţii 
umane 
determinată 
de poluarea 
calității 
aerului, apei 
şi solului 
 

IMPACT 
MODERAT 

Evitare consum 
îngrășământ 
sintetic prin 
utilizare 
compost 

- 
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Din tabelul 5.1. se poate observa că principalele surse de poluare majoră generate de 
gestionarea actuală a deșeurilor sunt reprezentate pe de o parte de colectarea în 
amestec a deșeurilor şi pe de altă parte de depozitarea preponderentă a acestora. 
Depozitarea ilegală a deșeurilor este un factor important de poluare.  

Principalii factori de mediu afectați sunt apa, aerul și sol/subsol.  

Tabel 5.2. Probleme de mediu relevante pentru PJGD 

Factori de mediu Probleme de mediu relevante pentru PJGD 

Apă Ponderea presiunilor potențial semnificative difuze reprezintă 
aproximativ 60% din totalul presiunilor asupra calității apelor 
de suprafață.   
Una din sursele importante de poluare o reprezintă 
abandonarea deșeurilor.   
In cazul instalațiilor propuse a se realiza prin PJGD, un impact 
potențial asupra factorului de mediu nu se poate produce 
decât prin scurgeri sau infiltrări accidentale. 

Aer Prin implementarea PJGD, în toate alternativele studiate, 
cantitatea de deșeuri depozitate va scădea semnificativ. Însă 
noile instalații pentru tratarea deșeurilor reciclabile, a 
biodeşeurilor şi a deșeurilor reziduale generează, de 
asemenea, gaze cu efect de seră, dar în proporție mai mică. 
De asemenea, PJGD prevede criterii minime pentru alegerea 
amplasamentelor viitoarelor instalații de tratare a deșeurilor 
inclusiv un criteriu relativ la schimbări climatice prin care se 
precizează ca amplasamentele se vor situa înafara zonelor 
inundabile, cu alunecări de teren sau eroziune. 

Sol/Subsol Una din sursele de poluare a solurilor este reprezentată de 
depozitarea deșeurilor municipale.  
Chiar dacă prin implementarea PJGD cantitatea depozitată 
este estimată a scădea semnificativ, totuși depozitarea 
rămâne ultima verigă pentru eliminarea deșeurilor. Însă 
suprafaţa afectată de depozitare este de aşteptat să fie mult 
mai mică comparativ cu situaţia existentă. 
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6. OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL 
NAŢIONAL, COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE 
PENTRU PJGD 

Obiectivul principal al raportului de mediu este de a evalua efectele posibile 

semnificative asupra mediului ca urmare a implementării PJGD Gorj și de a asigura 

luarea în considerare a aspectelor de mediu în pregătirea și adoptarea măsurilor 

propuse prin plan. 

Obiectivele de mediu relevante pentru PJGD au fost stabilite considerând obiectivele 

existente la nivel naţional, comunitar sau international. Impactul implementării PJGD 

asupra mediului şi sănătăţii umane este evaluat în raport cu aceste obiective, evidenţiind 

pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a deşeurilor punctele slabe şi 

punctele forte. 

Tabel 6.1. Obiective de mediu relevante pentru PJGD Gorj 

Domenii Nr. Obiective de mediu  

Apă 
O.1 

Conservarea și protecția împotriva oricărei forme de poluare 
și de modificare a caracteristicilor resurselor de apă 

O.2 
Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane şi 
menţinerea funcţiilor ecologice ale acestora 

Aer O.3 
Menținerea și îmbunătățirea calității aerului în limitele 
prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate 

Schimbări climatice O.4 

Prevenirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
prin limitarea cantităţilor de deşeuri municipale generate şi 
depozitate, renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor, 
implementarea colectării separate şi a depozitării controlate 

Biodiversitate, faună și 
floră 

O.5 

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 

Sol/subsol  

O.6 
Îmbunătățirea calității solului şi subsolului şi reconstrucția 
ecologica si utilizarea durabilă a terenurilor 

O.7 

Limitarea impactului asupra solului şi menținerea capacității 
productive a acestuia 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 

Populația și sănătatea 
umană 

O.8 
Diminuarea factorilor de risc şi îmbunătățirea calității vieții 
populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea, 
transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor 
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Domenii Nr. Obiective de mediu  

Patrimoniu cultural  O.9 
Protecția şi conservarea patrimoniului cultural și reducerea 
impactului vizual prin revitalizarea zonelor degradate şi prin 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 

Resurse naturale O.10 
Prezervarea și protecția resurselor naturale şi promovarea 
utilizării surselor regenerabile (deșeuri folosite ca și materii 
prime secundare în alte activități economice) 
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7. POTENȚIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 

7.1. Metodologia utilizată pentru evaluarea potențialului impact asupra 
mediului generat de implementare PJGD Gorj 

Scopul evaluării este de a identifica și estima complexitatea impactului potențial asupra 
factorilor de mediu şi sănătății umane pe baza unor criterii definite și de a propune și 
descrie măsurile ce vor fi luate pentru a evita sau reduce la minimum orice efecte 
adverse potențiale.   

În acest scop, în acest capitol s-au analizat:   

- Compatibilitatea obiectivelor stabilite în PJGD (descrise în secțiunea 2.2) şi 
obiectivele de mediu propuse în cadrul procedurii de evaluare strategică de 
mediu (prezentate în capitolul 6). Scopul acestei evaluări este de a identifica 
sinergiile dintre cele două tipuri de obiective, precum şi eventualele 
incompatibilități între acestea. Evaluarea s-a realizat în conformitate cu 
prevederile Ghidurilor privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe, 
elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 – 
772.03.03) „Întărirea capacității instituționale pentru implementarea şi punerea în 
aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”, luând în considerare și 
prevederile din Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

- Evaluarea potențialului impact asupra factorilor de mediu relevanți, ca urmare a 
implementării măsurilor prevăzute a se realiza prin PJGD. Evaluarea s-a realizat 
cu respectarea criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potențiale 
asupra mediului, definite în Anexa 1 a HG nr. 1076/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Evaluarea impactului cumulat asupra tuturor factorilor de mediu, considerând pe 
lângă instalațiile de tratare a deșeurilor propuse a se realiza prin PJGD şi 
instalațiile de tratare existente, precum și alte proiecte/planuri.   

PJGD stabilește și analizează trei alternative de gestionare a deșeurilor numai pentru 
deșeurile municipale.  

Alternativa ”zero” reprezintă evoluția gestionării deșeurilor municipale în situația în care 
nu se fac investiții noi față de cele deja existente.  

În Alternativa 1 și 2 se propun investiții noi pentru îndeplinirea prevederilor legale în 
ceea ce privește gestionarea deșeurilor. 

În această secțiune este analizat potențialul impact asupra mediului generat de 
Alternativa 1, alternativă identificată în PJGD ca fiind cea favorabilă. Impactul asupra 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 197 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

factorilor de mediu în cazul Alternativei 0 este descris în capitolul 3.3 Evoluția stării 
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 potențialului impact generat de implementarea măsurilor din PJGD, evaluarea s-
a realizat raportat la categoriile de activități de gestionare a deșeurilor (prevenire, 
generare, colectare și transport, reciclare, valorificare energetică şi eliminare) pentru 
toate categoriile de deșeuri care fac obiectul planului. Impactul s-a estimat folosind 
sistemul de notare prezentat în tabelul următor. 

Tabel 7.1. Sistem de notare pentru evaluarea potențialului impact asupra  
mediului generat de implementarea măsurilor din PJGD  

Impact pozitiv direct semnificativ (emisii evitate, respectiv emisii care nu se vor mai 
genera ca urmare a implementării masurilor din plan) 

+3 

Impact pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant +2 
Impact pozitiv indirect asupra obiectivului de mediu relevant +1 
Impact neglijabil/ Impactul nu poate fi evaluat 0 
Impact negativ indirect/redus asupra obiectivului de mediu relevant -1 
Impact negativ direct asupra obiectivului de mediu relevant -2 
Impact negativ direct semnificativ cumulat asupra obiectivului de mediu relevant -3 

Evaluarea cantitativă şi/calitativă a potențialului impact 

Având în vedere aspectul general în ceea ce privește măsurile propuse pentru anumite 
categorii de deșeuri, în această secțiune, potențialul impact asupra mediului este 
analizat din punct de vedere calitativ. În cazul deșeurilor municipale, pentru care în 
PJGD sunt prezentate informații detaliate privind compoziția, capacitatea şi tipul 
instalațiilor s-a realizat o evaluare cantitativă a emisiilor atmosferice generate, și a 
emisiilor de gaze de efect de seră.   

Ipoteze utilizate pentru evaluarea potențialului impact asupra mediului şi sănătății 
populației:   

- Evaluarea de impact ia în calcul impactul rezidual în condițiile în care instalațiile 
de gestionare a deșeurilor funcționează la standardele impuse de legislație,   

- Riscul și efectele potențiale în cazul în care standardele legale nu sunt atinse nu 
sunt evaluate, acestea având un caracter temporar,   

- Impactul asupra sănătății populației este evaluat din perspectiva locuitorilor situați 
în zona de impact a instalațiilor de tratare a deșeurilor şi nu a personalului angajat 
pentru operarea instalațiilor, pentru aceștia din urmă existând proceduri specifice 
privind sănătatea muncii,   

- În cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor, potențialul impact asupra mediului, cu 
caracter permanent şi ireversibil poate fi semnificativ în faza de operare a 
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acestora şi mai puțin în faza de execuție sau închidere/post-închidere. Prin 
urmare, în acest studiu este evidențiat în principal impactul în faza de operare a 
instalațiilor. 

7.2. Analiza compatibilității obiectivelor PJGD cu obiectivele de mediu 

În scopul acestei evaluări au fost analizate numai obiectivele tehnice din PJGD, acestea 
având un potențial impact asupra factorilor de mediu.   

Rezultatele analizei sunt evidențiate în tabelul următor, utilizând următorul sistem de 
evaluare. 

Tabel 7.2 Rezultatele analizei 

Simbol Semnificație 

 Obiectivele sunt compatibile 

 Obiectivele sunt incompatibile 

 Nu există o legătură între obiective 

? Legătura dintre obiective nu se poate aprecia 
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Tabel 7.3. Evaluarea compatibilităţii obiectivelor PJGD cu obiectivele de mediu stabilite în cadrul procedurii SEA 

OBIECTIVE PJGD 

O
1 

C
o

n
se

rv
ar

e 
și

 
p

ro
te

cț
ie

 A
P

A
 

O
2 

Îm
b

u
n
ăt
ăț

ir
ea

 
ca

lit
at

e 
A

P
A

 

O
3 

M
en
ți

n
er

e 
ca

lit
at

e 
A

E
R

 

O
4 

P
re

ve
n

ir
e 
și

 
re

d
u

ce
re

 G
E

S
 

O
5 

C
o

n
se

rv
ar

e 
si

 
p

ro
te

ja
re

a 
sp

ec
iil

o
r 

și
 h

ab
it

at
el

o
r 

O
6 

Im
b

u
n
ăt
ăț

ir
e 

ca
lit

at
e 

S
O

L
 

O
7 

L
im

it
ar

e 
im

p
ac

t 
S

O
L

 

O
8 

S
ăn
ăt

at
ea

 
p

o
p

u
la
ți

ei
 

O
9 

P
ro

te
cț

ie
 

p
at

ri
m

o
n

iu
 c

u
lt

u
al

 ș
i 

p
ei

sa
j 

O
10

 P
ro

te
cț

ie
 

re
su

rs
e 

n
at

u
ra

le
 

A. DEȘEURI MUNICIPALE (NEPERICULOASE ȘI PERICULOASE) 

1 

Toată populația județului, atât din 
mediul urban cât și din mediul rural, 
este conectată la serviciu de 
salubrizare prestat de operatori 
licențiați           

2 

Creșterea etapizată a gradului de 
pregătire pentru reutilizare și 
reciclare prin aplicarea ierarhiei de 
gestionare a deșeurilor municipale 

          

3 Colectarea separată a biodeșeurilor 

          

4 
Reducerea cantității depozitate de 
deșeuri biodegradabile municipale 
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OBIECTIVE PJGD 
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5 
Interzicerea la depozitare a 
deșeurilor municipale colectate 
separat 

          

6 Depozitarea numai a deșeurilor care 
au fost supuse operațiilor de tratare 

          

7 Creșterea gradului de valorificare 
energetică a deșeurilor municipale 

          

8 Depozitarea deșeurilor numai în 
depozite conforme 

                    

9 Reducerea cantității de deșeuri 
municipale depozitate                     

10 
Colectarea separată și tratarea 
corespunzătoare a deșeurilor 
periculoase menajere           

11 

Colectarea separată, pregătirea 
pentru reutilizare sau, după caz, 
tratarea corespunzătoare deșeurilor 
voluminoase           
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12 

Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

? ? 

        

13 
Colectarea separată (de la populație 
și agenți economici) și valorificarea 
uleiului uzat alimentar   

? ? 

      

14 Colectarea separată a deșeurilor 
textile de la populație 

   

  

      

B. DEȘEURI DE AMBALAJE 

1 
Creșterea gradului de 
valorificare/reciclare a deșeurilor de 
ambalaje     

    

      

C. DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 

1 Creșterea ratei de colectare separată 
a DEEE   

  

      

2 Creșterea gradului de valorificare a 
DEEE   

  

      

D. DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DESFIINȚĂRI 
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1 
Creșterea gradului de reutilizare și 
reciclare a deșeurilor din construcții 
și desființări   

  

      

2 
Asigurarea capacităților de eliminare 
pentru DCD care nu pot fi 
valorificate   

  

      

E. NĂMOLURI DE LA STAȚII DE EPURARE 

1 

Gestionarea corespunzătoare a 
nămolului provenit de la stațiile de 
epurare, cu respectarea principiilor 
strategice și a minimizării impactului 
asupra mediului și sănătății umane 

?  ? ?  

 

? 
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Din analiza matricei de compatibilitate se poate observa:  

- 47% din măsurile tehnice din PJGD sunt compatibile în totalitate cu obiectivele de 
mediu stabilite prin SEA. Măsurile tehnice pentru deșeuri municipale (periculoase 
și nepericuloase) sunt compatibile în totalitate cu obiectivele de mediu stabilite 
prin SEA în proporție de 55%. 

- 46,5%din măsurile tehnice din PJGD sunt compatibile cu o parte din obiectivele 
de mediu. Măsurile stabilite pentru deșeurile municipale (periculoase și 
nepericuloase) sunt compatibile cu o parte din obiectivele de mediu în proporție 
de 42,14%, în timp ce măsurile pentru celelalte fluxuri de deșeuri sunt compatibile 
cu o parte din obiectivele de mediu în proporție de 50%.   

- 2,85% din măsuri nu sunt compatibile cu obiectivele de mediu. Aceste măsuri se 
referă la depozitarea deșeurilor şi sunt incompatibile cu obiectivele privind 
limitarea poluării solului şi limitarea emisiilor GES. Chiar dacă măsurile propuse in 
PJGD prevăd în primul rând prevenirea, pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea 
şi valorificarea deșeurilor (conform principiului privind ierarhia deșeurilor), 
deșeurile reziduale, pre-tratate, vor fi depozitate. Însă, depozitarea din punctul de 
vedere al mediului şi sănătății umane este activitatea cu cel mai mare potențial 
impact negativ.   

- 2,5% din măsurile tehnice nu sunt compatibile cu obiectivele de mediu stabilite 
prin SEA. În această categorie intră măsurile referitoare la valorificarea energetică 
a deșeurilor și cele referitoare la depozitare atât pentru deșeurile municipale, cât 
și cele pentru deșeuri din construcții și desființări. 

7.3. Evaluarea impactului potențial specific pentru factorii de mediu 
relevanți ca urmare a implementării măsurilor din PJGD 

7.3.1. Impactul potențial asupra factorului de mediu Apă 

7.3.1.1. Surse potențiale de poluare cu potențial impact asupra factorului de mediu 
Apă  

Evaluarea impactului măsurilor stabilite prin PJGD asupra receptorului apă se realizează 
având în vedere obiectivele de mediu stabilite pentru plan, respectiv:   

- Conservarea și protecția împotriva oricărei forme de poluare și de modificare a 
caracteristicilor resurselor de apă  

- Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane. 

Potențiale surse de poluare a apei 

Principalele surse de poluare în cazul instalațiilor de deșeuri sunt:   
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- Infiltrarea în sol şi în apele subterane a levigatului rezultat de la tratarea şi 
eliminarea deșeurilor; 

- Tratarea necorespunzătoare a apelor pluviale infestate şi a apelor tehnologice 
rezultate de la instalațiile de gestionare a deșeurilor şi evacuarea acestora în 
receptori naturali sau în rețele publice de canalizare.   

Poluarea apei în cazul depozitelor de deșeuri conforme poate fi cauzată de 
deversarea/infiltrarea accidentală a levigatului în apele de suprafață şi subterane. 
Levigatul conține elemente generatoare de eutrofizare (N, P, K) sau poluanți chimici cum 
ar fi urme de metale grele sau alți compuși chimici cu potențial poluator.   

Însă, în condițiile unei operări corespunzătoare a depozitelor de deșeuri (proiectate 
conform prevederilor legale şi echipate deci cu sistem de colectare şi tratare a 
levigatului) un potențial impact negativ asupra factorului de mediu apă este apreciat a se 
produce accidental, pe termen scurt până la remedierea problemelor. Pe termen lung 
impactul este apreciat a fi nesemnificativ.  

Mai mult, în PJGD sunt prevăzute măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor, tratarea 
deșeurilor biodegradabile la locul de generare (în gospodăriile din mediul rural și în cele 
cu case din mediul urban), colectarea separată și tratarea prin compostare a 
biodeșeurilor din mediul urban cu blocuri, precum şi tratarea deșeurilor reziduale într-o 
instalație specifică în vederea obținerii de SRF/RDF, ceea ce va duce la reducerea 
semnificativă a cantității de levigat generată de depozitarea deșeurilor şi implicit la 
reducerea riscului de poluare a apelor.   

Tratarea deșeurilor în instalațiile de deșeuri, altele decât depozitarea (compostare, 
tratare mecano-biologică) nu implică generarea unor cantități mari de levigat sau ape 
reziduale. Poluarea apelor poate apărea în cazul unei operări necorespunzătoare a 
instalațiilor de colectare, tratare sau scurgeri accidentale. Potențialul impactul este 
apreciat a se produce pe termen scurt până la remedierea problemelor.   

În cazul deșeurilor cu conținut periculos, cum ar fi deșeurile de echipamente electrice şi 
electronice, uleiuri uzate menajere, deșeuri din construcții și desființări cu conținut de 
azbest, acestea pot constitui o sursă de poluare a apelor în cazul abandonării/gestionării 
necorespunzătoare a acestora sau depozitării pe depozite de deșeuri nepericuloase (de 
exemplu, prin colectarea în amestec a deșeurilor). Prin PJGD sunt prevăzute măsuri 
pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere a gradului de colectare a fluxurilor speciale 
de deșeuri şi de valorificare. Aceste măsuri este de așteptat să ducă la stoparea 
depozitării necontrolate, a diminuării cantității depozitate şi implicit creșterea procentului 
de valorificare (acolo unde cazul). 
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7.3.1.2. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra factorului de mediu Apă  

Pe baza sistemului de notare detaliat în secțiunea 7.1, precum şi a potențialelor surse 
de poluare descrise mai sus, în tabelul următor este evidențiată evaluarea impactului 
asupra factorului de mediu apă.  

Tabel 7.4. Impactul potențial asupra factorului de mediu Apă 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare 
deșeuri 

+3 
Impact pozitiv direct semnificativ ca urmare a 
evitării unei poluări potențiale ale corpurilor de 
apă (cantitate mai mică de deșeuri gestionate) 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Modernizarea sistemului de 
colectare 

+1 

Impactul pozitiv este indirect 
Prin modernizarea echipamentelor de 
colectare/transport și transfer scad semnificativ 
emisiile atmosferice şi deci depunerea acestora 
pe apele de suprafață situate în proximitate, 
datorită eficientizării programului de transport 

Procurarea de dotări și echipamente 
pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a deșeurilor 
municipale 

+2 

Impactul este direct pozitiv 
Prin procurarea de dotări suplimentare 
(containere pentru colectare separată) crește 
gradul de colectare de la populație și scade 
cantitatea de deșeuri depozitată necontrolat, 
care poluează în special apa de suprafață, dar 
pe termen lung și apa subterană. 

Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale de 
deșeuri (deșeuri periculoase 
menajere, deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și desființări 
de la populație, deșeuri verzi etc.), 
cel puțin câte unul în fiecare oraș 

+2 

Impactul este direct pozitiv 
Creșterea cantităților de deșeuri colectate 
separat și prin urmare reducerea deșeurilor 
reziduale tratate și eliminate, ceea ce duce la 
reducerea surselor potențiale de poluare a 
apelor 
Eliminarea fenomenului de depozitare 
necontrolată a deşeurilor și deci stoparea 
infiltrărilor de substanţe poluante în sol şi ape. 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de transfer existente 

0 

Impact neglijabil - cantitatea de ape reziduale 
rezultată în cadrul stațiilor de transfer a 
deșeurilor (rezultată în principal de la activitățile 
de spălare a suprafețelor tehnologice), este 
nesemnificativă. În condiții normale de operare, 
impactul direct asupra factorului de mediu apă 
se apreciază a fi neglijabil. 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 
 
Construire instalație de sortare 
pentru deșeuri reciclabile municipale 

0 

Impact neglijabil - cantitatea de ape reziduale 
rezultată în urma procesului de sortare a 
deșeurilor (rezultată în principal de la activitățile 
de spălare a suprafețelor tehnologice), este 
nesemnificativă. În condiții normale de operare, 
impactul direct asupra factorului de mediu apă 
se apreciază a fi neglijabil. 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru zone 
rurale 
 
Realizare instalație de compostare a 
deșeurilor verzi, cu o capacitate 
minimă de 3.600 t/an  
 
Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 10.000 
t/a 
 
Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

0 

Impact neglijabil 
Generat de gestionarea necorespunzătoare a 
levigatului inclusiv scurgeri accidentale. In urma 
compostării rezultă levigat în cantităţi mici care 
este recirculat şi reintrodus in procesul biologic. 
În cazul gestionării corespunzătoare a 
levigatului, impactul este apreciat a fi neglijabil  
 
Prin tratarea biodeșeurilor colectate separat, se 
reduce semnificativ riscul poluării apelor freatice 
și/sau de suprafață 

+3 

Impact pozitiv direct semnificativ 
Potenţiale emisii în apă evitate ca urmare a 
valorificării în agricultură a compostului/ 
digestatului 
Tratarea biodeșeurilor și a deșeurilor provenite 
din agricultură în vederea valorificării materiale 
are care rezultat reducerea cantității de deșeuri 
depozitată și astfel reducerea semnificativă a 
cantității de legivat generată, principala sursă 
potențială de poluare a apelor 

Procurarea de recipiente pentru 
colectare separată a biodeșeurilor  

+3 

Impact direct semnificativ 
Prin extinderea colectării și transportului 
biodeșeurilor generate de operatorii economici, 
numărul de vehicule/curse de transport rămâne 
aproximativ același, ceea ce nu va influența 
semnificativ cantitatea de emisii atmosferice şi 
deci depunerea acestora pe apele de suprafață 
situate în proximitate.  

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile 
colectate în amestec, capacitate de 
tratare de 18.500 t/an, cu obținere de 
RDF (material pentru valorificare 
energetică)  
 

+3 

Impact pozitiv direct semnificativ 
Tratarea deșeurilor are ca rezultat reducerea 
cantității depozitate și, prin urmare, reducerea 
semnificativă a cantității de levigat de la 
depozitare, principala sursă potențială de 
poluare a resurselor de apă 
Evitare poluării apei ca urmare a reciclării 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

Realizare linie producere RDF / SRF 
în cadrul stației de sortare 

deșeurilor în faza de tratare mecanică a TMB şi 
obținere de combustibil solid care va fi 
valorificat energetic 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozit conform 
existent 

-2 

Impact negativ direct: - infiltrarea levigatului ca 
urmare a unei operări necorespunzătoare şi/sau 
scurgeri accidentale. Având în vedere 
cantitatea mare de levigat generat comparativ 
cu restul instalațiilor de tratare deșeuri, impactul 
este apreciat a fi mediu. 

Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 
eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

7.3.2. Impactul potențial relative la schimbările climatice  

7.3.2.1. Surse potențiale de poluare ca urmare a efectelor schimbărilor climatice 

Evaluarea impactului măsurilor stabilite prin PJGD asupra schimbărilor climatice se 
realizează având în vedere obiectivele de mediu stabilite pentru plan, respectiv:   

- Prevenirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.   

Pentru analizarea impactului implementării PJGD în ceea ce privește schimbările 
climatice, sunt estimate emisiile de gaze cu efect de seră (GES) asociate diferitelor 
activități de gestionare a deșeurilor.  

Pentru fiecare componentă sunt analizate două categorii de emisii:  

- directe - cele generate chiar de procese şi surse fizice aferente activităților de 
gestionare a deșeurilor şi au loc pe amplasamentele unde se desfășoară aceste 
activități,  

- indirecte - cele generate de activități care nu aparțin planului şi care se pot 
desfășura în locuri aflate la distanțe mari de amplasamentele proiectului sau 
planului (precum producerea de energie electrică prin arderea combustibililor 
fosili în centrale care nu aparțin sistemelor de gestionare a deșeurilor, dar care 
sisteme consumă energie electrică din rețeaua națională în diferite operații de 
tratare a deșeurilor). 

De asemenea, în analiza sunt considerate şi emisiile "evitate" prin implementarea 
măsurilor prevăzute prin PJGD.  

Emisiile de gaze cu efect de seră considerate cele mai relevante pentru gestionarea 
deșeurilor sunt: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) și protoxidul de azot (N2O). 
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Tipurile de procese pentru care sunt estimate, separat, emisii, tipul emisiilor şi gazele cu 
efect de seră asociate şi tipurile de unități de tratare cărora le sunt asociate sunt 
prezentate în tabelul urmator. 

Tabel 7.5. Tipuri de emisii şi gazele cu efect de seră asociate proceselor aferente diferitelor tipuri 
de unități de tratare a deșeurilor municipale, luate în considerare de metodologia Jaspers 

Tip unitate de tratare 
deșeuri 

Tip proces căruia îi sunt 
asociate emisii de gaze 

cu efect de seră 
Tip emisii asociate 

Gaze cu efect de seră 
pentru care sunt 
estimate emisii 

Stație de sortare 

Arderea carburanților la 
colectarea şi transportul 
deșeurilor la şi de la 
unitate 

Generate, Directe/ 
Indirecte 

CO2 

Consumul de energie 
electrică din rețea - se 
generează emisii la locul 
de generare a energiei 

Generate, Indirecte CO2 

Recuperarea de 
materiale, care se 
reciclează (de la pre-
tratarea mecanică) 

Evitate CO2 

Stație de tratare a 
biodeșeurilor prin 
compostare și digestie 
anaerobă 

Arderea carburanților la 
colectarea şi transportul 
deșeurilor la şi de la 
unitate 

Generate, Directe/ 
Indirecte 

CO2 

Procesul propriu-zis de 
tratare a biodeșeurilor  

Generate, Directe 

CH4 (compostare şi 
digestie anaerobă) 

N2O (compostare) 

Consumul de energie 
electrică din rețea – se 
generează emisii la locul 
de generare a energiei 

Generate, Directe CO2 

Instalație de tratare 
mecano-biologică a 
deşeurilor colectate în 
amestec (TMB) 

Arderea carburanţilor la 
colectarea şi transportul 
deşeurilor la şi de la 
unitate 

Generate, Directe / 
Indirecte 

CO2 

Procesul propriu-zis de 
tratare biologică a 
deşeurilor  

Generate, Directe N2O 

Consumul de energie 
electrică din reţea 

Generate, Directe CO2 

Recuperarea de Evitate CO2 
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Tip unitate de tratare 
deșeuri 

Tip proces căruia îi sunt 
asociate emisii de gaze 

cu efect de seră 
Tip emisii asociate 

Gaze cu efect de seră 
pentru care sunt 
estimate emisii 

materiale, care se 
reciclează (de la 
pretratarea mecanică) 

Depozite de deșeuri 
municipale colectate 
în amestec și/sau 
depozite de deșeuri 
municipale conforme 
care au sistat 
depozitarea 

Arderea carburanților la 
colectarea şi transportul 
deșeurilor la şi de la 
unitate 

Generate, Directe/ 
Indirecte 

CO2 

Procesul de 
descompunere biologică a 
deșeurilor 

Generate, Directe 

CH4 (din fracțiile de gaz 
de depozit necolectată, 
respectiv nearsă de la 

faclă) 

Arderea carburanților în 
motoarele utilajelor şi 
vehiculelor care operează 
pe amplasament 

Generate, Directe CO2 

Consumul de energie 
electrică din rețea - se 
generează emisii la locul 
de generare a energiei 

Generate, Indirecte CO2 

 

7.3.2.2. Metodologia folosită pentru estimarea cantitativă a emisiilor 

Pentru estimarea impactului implementării PJGD în ceea ce privește schimbările 
climatice, au fost estimate emisiile de gaze cu efect de seră asociate diferitelor 
alternative ale planului, prin utilizarea metodologiei descrise mai jos, dezvoltată de către 
JASPERS.  

Această metodologie a fost dezvoltată de către JASPERS (Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions), având la bază un studiu publicat în 2001, realizat de 
către AEA Technology, intitulat "Waste Management Options and Climate Change".  

Prin aplicarea metodologiei au fost estimate emisiile de gaze cu efect de seră asociate 
proiectelor de gestionare a deșeurilor. Emisiile totale generate de către un proiect (sau 
un grup de proiecte sau plan) sunt determinate printr-o abordare de tip "amprentă de 
carbon"; astfel, se consideră că unei entități (proiect, plan etc.) îi sunt asociate două 
categorii de emisii direct şi indirecte. 

De asemenea, prin aplicarea metodologiei sunt estimate şi emisii "evitate" prin 
implementarea proiectelor sau planurilor de gestionare a deșeurilor. Acestea reprezintă 
emisii care ar fi generate de alte activități în situația în care nu ar fi implementate 
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proiectele de gestionare a deșeurilor. Un exemplu din această categorie îl constituie 
emisiile care ar fi generate pentru producerea cantităților de materiale care sunt reciclate 
prin sistemele de management al deșeurilor, emisii care sunt evitate/eliminate prin 
implementarea acestor sisteme de management.  

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). 

Emisiile totale ale acestor gaze sunt exprimate în unități de echivalent CO2 (CO2 eq) şi 
calculate în funcție de potențialul de încălzire globală al fiecărui gaz:  

- pentru CO2: 1;  

- pentru CH4: 21;  

- pentru N2O: 310. 

Pentru fiecare tip de proces, de la fiecare tip de unitate de tratare/gestionare a 
deșeurilor, metodologia utilizează factori de emisie specifici, din literatură. Factorii de 
emisie provin din Metodologie JASPERS de estimare a GES pentru proiectele de 
deșeuri, 2013. 

7.3.2.3. Estimarea cantitativă a emisiilor de GES  

Cuantificarea impactului asupra mediului se realizează utilizând ca unic criteriu emisiile 
de gaze cu efect de seră rezultate în urma implementării alternativei selectate. Se 
consideră că celelalte externalități economice nu variază semnificativ de la o alternativă 
la alta. Astfel, se vor estima emisiile de gaze cu efect de seră exprimate în emisii de 
dioxid de carbon echivalent (CO2e). 

La estimarea emisiilor de CO2e vor fi utilizați factorii de emisie din Metodologia 
JASPERS de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele de deșeuri. 
Astfel vor fi considerați următorii factori de emisie, pentru fiecare operație de tratare a 
deșeurilor precum și pentru reciclarea deșeurilor. 

Tabel 7.6. Emisii specifice de CO2e (CO2 echivalent/tona de deșeu) 

Activitate gestionare deșeuri 
Emisii CO2e/tonă 

deșeu 

Deșeuri necolectate sau colectate în amestec și eliminate în depozite 
care nu dețin sistem de colectare a gazului de depozit 

833 

Deșeuri colectate în amestec eliminate direct la depozitul conform 298 

Deșeuri colectate în amestec transportate direct la instalația de 
incinerare 

253 

Deșeuri colectate în amestec transformat în RDF și transportate la 236 
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instalația de incinerare 

Biodeșeuri colectate separat și compostate (tratare aerobă) 26 

Biodeșeuri colectate separat și tratate anaerob (digestive anaerobă) 8 

Deșeuri de ambalaje colectate separat și reciclate -1037 

Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare 
aerobă, cu depozitarea deșeului tratat 

161 

Deșeuri colectate în amestec și tratate în instalaţii TMB cu tratare 
aerobă, cu valorificarea energetică a materialului tratat 

272 

Sursa: Metodologie JASPERS de estimare a GES pentru proiectele de deșeuri, martie 2013 

Utilizând factorii de emisii din tabelul de mai sus și cantitățile de deșeuri colectate 
separat și tratate s-a estimat totalul emisiilor nete pentru fiecare alternativă în parte. 

Pornind de la cantitățile de deșeuri tratate, pentru fiecare alternativă în parte s-a estimat 
emisia de CO2e pentru următoarele categorii de deșeuri: 

- deșeuri colectate în amestec și transportate direct la depozitare, fără o tratare 
prealabilă (în cazul alternativelor „zero”, 1 şi 2; din anul 2023 sunt numai 
deșeurile rezultate de la măturatul stradal vor fi transportate la depozitare fără a 
suferi o operație de tratare prealabilă); 

- deșeuri colectate în amestec, transformate în RDF (în urma procesului de 
sortare) și transportate la valorificare energetică - este cazul tuturor celor 3 
alternative analizate, cantitatea fiind mai ridicată în cazul alternativei „zero”; 

- biodeșeuri colectate separat și compostate - este cazul tuturor celor 3 alternative 
analizate;  

- biodeșeuri colectate separat și tratate aerob (TMB) – numai în cazul alternativei 1 
și 2; în cazul alternativei „zero”, biodeșeurile nu se colectează separate; 

- deșeuri colectate separat și reciclate - este cazul tuturor celor 3 alternative 
analizate, cantitatea fiind mai ridicată în cazul alternativelor „1” şi „2” comparativ 
cu alternativa „zero”, care nu asigură atingerea țintelor de pregătire pentru 
reutilizare și reciclare. 

În urma estimărilor realizate au fost obținute următoarele valori privind emisia de CO2e 
(valorile reprezintă suma emisiilor în perioada 2025 – 2040); 

• Alternativa „zero”  - 32.484 tone; 

• Alternativa 1   - 182.768 tone; 

• Alternativa 2   - 106.226 tone. 

Alternativa 1 asigură cea mai mare reducere a emisiilor de CO2e, primind astfel punctajul 
cel mai mare (3 puncte). Alternativa „zero” primește 1 punct, iar alternativa 1 primește 2 
puncte. 
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Ținând cont estimarea cantitativă a emisiilor de CO2e, în tabelul următor este descrisă 
evaluarea calitativă a impactului implementării PJGD Gorj în ceea ce privește emisiile de 
gaze cu efect de seră.   

Tabel 7.7. Impactul potențial relativ la emisiile de gaze cu efect de seră 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare deșeuri +3 
Impact pozitiv direct semnificativ:              
emisii evitate 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Procurarea de dotări și echipamente 
pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a deșeurilor 
municipale 

0 
Impact nesemnificativ 

Aceste activități nu generează gaze cu efect 
de seră (GES) 

Modernizarea sistemului de colectare  
 
Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale de 
deșeuri (deșeuri periculoase menajere, 
deșeuri voluminoase, deșeuri din 
construcții și desființări de la populație, 
deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în 
fiecare oraș 

-2 

Impact negativ direct: emisii CO2 generate de 
la arderea carburanților la colectarea, 
transportul/ transferul deșeurilor la instalațiile 
de deșeuri şi centrele de colectare 

Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor 
de transfer existente 

0 

Impact neglijabil - cantitatea de ape reziduale 
rezultată în cadrul stațiilor de transfer a 
deșeurilor (rezultată în principal de la 
activitățile de spălare a suprafețelor 
tehnologice), este nesemnificativă. În condiții 
normale de operare, impactul direct asupra 
factorului de mediu apă se apreciază a fi 
neglijabil. 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor 
de sortare existente 
 
Construirea de instalație de sortare 
pentru deșeuri reciclabile municipale 
colectate separat 

3 
Impact pozitiv direct 

Emisii CO2 evitate datorită recuperării 
materiale a deșeurilor reciclabile 

-2 

Impact negativ direct 
Emisii CO2 generate de la arderea 
carburanţilor la colectarea şi transportul 
deşeurilor la şi de la unitate 

Impact negativ indirect 
Emisii CO2 de la consumul de energie electrică 
din reţea 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare individuale 
suplimentare pentru zone rurale 

+3 
Impact pozitiv direct 

Eliminarea emisiilor de CO2 generate la 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

Procurarea de recipiente pentru 
colectare separată a biodeșeurilor  

colectate și  transport 

Realizare instalație de compostare a 
deșeurilor verzi, cu o capacitate minimă 
de 3.600 t/an  
 
Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 10.000 t/a 
 
Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și digestie 
anaerobă) 

-2 

Impact negativ direct 
Emisii CO2 de la arderea carburanţilor la 
colectarea şi transportul deşeurilor şi CH4 
(compostare şi digestie anaerobă) N2O 
(compostare) 

Impact negativ indirect 
Emisii CO2 de la consumul de energie electrică 
din rețea 

+3 

Impact pozitiv semnificativ 
Emisii CO2 evitate datorită recuperării de 
energie (electrică sau / şi termică) prin arderea 
biogazului produs la digestia anaerobă 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare mecano-
biologică pentru deșeurile colectate în 
amestec, capacitate de tratare de 18.500 
t/an, cu obținere de RDF (material pentru 
valorificare energetică)  
 
Realizare linie producere RDF/SRF în 
cadrul stației de sortare 

-2 
Impact negativ direct 

Emisii CO2 de la arderea carburanților la 
colectarea şi transportul deșeurilor  

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozit conform existent 

-2 

Impact negativ direct 
CO2 de la arderea carburanților la colectarea şi 
transportul deșeurilor si de la motoarele 
utilajelor şi vehiculelor care operează pe 
amplasament; CH4 (din fracțiile de gaz de 
depozit necolectată, respectiv nearsă de la 
faclă) 

Extinderea capacității existente pentru 
deșeurile municipale pentru asigurarea 
unei capacități de eliminare de cca 9.764 
t/an, doar pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, TMB 
și deșeuri din măturat stradal 

7.3.3. Impactul potențial asupra factorului de mediu Aer  

7.3.3.1. Surse potențiale de poluare cu potențial impact asupra factorului de mediu 
Aer  

Pentru analizarea impactului implementării PJGD în ceea ce privește poluanții 
atmosferici, sunt estimate emisiile asociate diferitelor activități de gestionare a 
deșeurilor. Pentru fiecare componentă sunt analizate două categorii de emisii, similar 
emisiilor de gaze cu efect de seră: emisii directe şi indirecte.   

De asemenea, în analiza sunt considerate şi emisiile "evitate" prin implementarea 
măsurilor prevăzute prin PJGD.   
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Emisii atmosferice considerate relevante pentru gestionarea deșeurilor sunt:   

- gaze cu efect acidifiant (NOx, SO2, etc.), 

- particule (TSP, PM10, PM2,5); 

- metale grele (Cd, Pb, As, Ni, etc.); 

- compuși organici persistenți (compuși aromatici policiclici, benzo(a)piren, dioxine 
şi furani etc.).   

Tabel 7.8. Tipuri de emisii asociate proceselor aferente diferitelor tipuri de unități de 
tratare/gestionare a deșeurilor 

Tip unitate de tratare 
/gestionare deșeuri 

Tip proces căruia îi sunt 
asociate emisii de poluanți 

atmosferici 

Tip emisii 
asociate Emisii generate 

Colectare/transfer şi 
transport deșeuri 

Arderea carburanților la 
colectarea, transportul/ 
transferul deșeurilor către 
instalațiile de deșeuri 

Generate, 
Directe/ Indirecte 

Polunți specifici 
proceselor de ardere 

Stație de tratare 
biologică a deșeurilor 
colectate separat prin 
compostare și digestie 
anaerobă 

Procesul propriu-zis de 
tratare biologică a deșeurilor 
(compostare/digestie 
anaerobă) 

Generate, Directe 

Poluanți specifici 
proceselor de ardere - 
emiși din motoarele 
utilajelor;  

Particule din manevrări; 
NH3 şi COVnm din 
compostare, NH3 de la 
digestie anaerobă 

Staţie de tratare mecano-
biologică a deşeurilor 
colectate în amestec 
(TMB) 

Procesul propriu-zis de 
tratare a deșeurilor  Generate, Directe 

Poluanți specifici 
proceselor de ardere - 
emiși din motoarele 
utilajelor;  

Particule din manevrări 

Consumul de energie 
electrică din reţea 

Generate, 
Indirecte 

Poluanţi specifici 
proceselor de ardere 

Recuperarea de materiale, 
care se reciclează (de la 
pre-tratarea mecanică) 

Evitate Particule din manevrări 

Depozit de deșeuri 

Eroziunea eoliană Generate, Directe Particule 

Procesul de descompunere 
aerobă a deșeurilor 
depozitate 

Generate, Directe CH4, NO2, HS 

Utilizarea utilajelor şi 
vehiculelor care operează 
pe amplasament 

Generate, Directe 

Poluanți specifici 
proceselor de ardere - 
emiși din motoarele 
utilajelor;  

Particule din manevrări 

Consumul de energie 
electrică din rețea 

Generate, Directe Poluanți specifici 
proceselor de ardere 
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Tip unitate de tratare 
/gestionare deșeuri 

Tip proces căruia îi sunt 
asociate emisii de poluanți 

atmosferici 

Tip emisii 
asociate Emisii generate 

Închidere definitivă 
depozite de deșeuri care 
au sistat sau urmează să 
sisteze depozitare 

Eroziunea eoliană Generate, Directe Particule 

Procesul de descompunere 
aerobă a deșeurilor 
depozitate 

Generate, Directe CH4, NO2, HS 

Utilizarea utilajelor şi 
vehiculelor care operează 
pe amplasament 

Generate, Directe 

Poluanți specifici 
proceselor de ardere - 
emiși din motoarele 
utilajelor; Particule din 
manevrări 

Consumul de energie 
electrică din rețea Generate, Directe Poluanți specifici 

proceselor de ardere 

7.3.3.2. Estimare cantitativă a emisiilor în Aer  

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 7.6. Au fost utilizate aceleași categorii de 
calcul ca pentru emisiile de gaze cu efect de seră.  

Nu au fost cuantificate emisiile nete pentru eroziunea eoliana/particule și pentru 
consumul de energie electrică din rețea (Poluanți specifici proceselor de ardere), 
deoarece din punct de vedere cantitativ nu sunt relevante, având în vedere capacitățile 
de tratare ale instalațiilor analizate. 

7.3.3.3. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra factorului de mediu Aer 

Din analiza datelor prezentate anterior, se observă următoarele:  

Emisiile totale nete arată o scădere importantă de la situația existentă în anul 2017, la 
cea din anul 2025 pentru majoritatea poluanților atmosferici, ajungându-se la un efect 
pozitiv asupra mediului (emisii nete negative),   

- Stațiilor de sortare le corespund emisii nete negative, datorită procentelor mari de 
recuperare a materialelor,   

- Emisiile nete asociate instalației modernizate/completate/extinse cresc progresiv, 
de la 0 în situația existentă la valori pozitive în situația planificată. Astfel în 
varianta aleasă valorile sunt mai mari față de varianta 0, datorită recuperării de 
materiale de la pretratarea mecanică, iar pe de altă parte scad datorită operațiilor 
de manevrare a unor cantități mai mici de deșeuri care intră la instalație.   

- Emisiile generate de depozietle de deșeuri se reduc substanțial de la situația 
existentă – anul 2018 - la Alternativele 1 sau 2 la sfârșitul perioadei de 
programare (anul 2025), datorită, în principal, reducerii cantităților de deșeuri 
municipale depozitate direct.   
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Tabel 7.9. Impactul potențial asupra factorului de mediu Aer 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare deșeuri +3 Impact pozitiv ca urmare a evitării poluarii 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Procurarea de dotări și echipamente 
pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a deșeurilor 
municipale 

0 
Impact nesemnificativ 

Aceste activități nu generează gaze cu efect de 
seră (GES) 

Modernizarea sistemului de colectare  
 

Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale de 
deșeuri (deșeuri periculoase 
menajere, deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și desființări 
de la populație, deșeuri verzi etc.), 
cel puțin câte unul în fiecare oraș 

-2 

Impact negativ direct 
Emisii CO2 generate de la arderea carburanților 
la colectarea, transportul/ transferul deșeurilor 
la instalațiile de deșeuri şi centrele de colectare  

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 

 

Construire stație de sortare pentru 
deșeuri reciclabile colectate separat 

0 

Impact neglijabil 

Particule rezultate de la manevrarea deșeurilor 
şi poluanți specifici proceselor de ardere - 
emiși din motoarele utilajelor. 

În general sortarea propriu zisă a deșeurilor se 
realizează în incinte închise prevăzute cu 
sistem de ventilație, prin urmare impactul 
pozitiv 

2 

Impact pozitiv semnificativ 
Emisii evitate, respectiv poluanți specifici 
proceselor de ardere ca urmare a reciclării 
deșeurilor 

-1 
Emisii negative indirecte 

Poluanți specifici proceselor de ardere asociați 
consumului de energie electrică din rețea 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru zone 
rurale  

+3 
Impact pozitiv direct 

Eliminarea emisiilor de CO2 generate la 
colectate și transport 

Realizare instalație de compostare a 
deșeurilor verzi, cu o capacitate 
minimă de 3.600 t/an  

 

Construire instalație de digestie 

-2 

Impact negativ direct 

Emisii de particule şi poluanți specifici 
proceselor de ardere - emiși din motoarele 
utilajelor;  

Particule din manevrări; NH3 şi COVnm din 
compostare, NH3 de la digestie anaerobă 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 217 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

anaerobă, capacitate totală de 10.000 
t/a 

 

Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și digestie 
anaerobă) 

 

-1 
Impact negativ indirect 

Poluanţi specifici proceselor de ardere asociați 
consumului de energie electrică din reţea 

+3 

Impact pozitiv direct semnificativ 

Emisii evitate, respectiv poluanţi specifici 
proceselor de ardere ca urmare a recuperării 
de gaz de la instalaţiile de digestie anaerobă 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile, 
capacitate de tratare de 18.500 t/an, 
cu obținere de RDF (material pentru 
valorificare energetică)  
 

Realizare linie producere RDF/SRF în 
cadrul stației de sortare 

-2 

Impact negativ direct 

Particule şi poluanți specifici proceselor de 
ardere - emiși din motoarele utilajelor; 
Particule din manevrări; NH3 şi COVnm de la 
tratare biologică 

-1 
Impact negativ indirect: 

Poluanți specifici gazelor de ardere de la 
consumul de energie electrică din rețea 

3 
Impact pozitiv direct semnificativ 

Emisii evitate de la reciclarea deșeurilor (în 
faza de pretratare mecanică) 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozit conform 
existent -2 

Impact negativ direct 
Particule rezultate de la manevrarea deșeurilor, 
poluanți specifici proceselor de fermentare, 
poluanți specifici emiși de motoarele utilajelor 

Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 
eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

-1 
Impact negativ indirect 

Poluanţi specifici proceselor de ardere asociați 
consumului de energie electrică din reţea 

Închidere depozite conforme care au 
sistat depozitarea – celule depozitare 

+2 
Impact direct pozitiv 

- Reducerea treptată a emisiilor de gaze de 
depozit (CH4, CO2, NO2, HS) 

7.3.4. Impactul potențial asupra Biodiversității (conservare și protejare 
specii și habitate)  

7.3.4.1. Surse potențiale de poluare cu potențial impact asupra Biodiversității 

Evaluarea impactului măsurilor stabilite prin PJGD asupra biodiversității s-a realizat 
având în vedere obiectivul de mediu stabilit în raport cu biodiversitatea:  
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- Conservarea şi protejarea habitatelor naturale, a speciilor florei și faunei sălbatice 
şi evitarea activităților care ar putea afecta semnificativ (în mod direct și/sau 
indirect) ariile naturale protejate.  

În acest sens, deși nu se cunoaște locația exactă a viitoarele investiții s-a făcut o analiză 
preliminară, generală, a modului în care acestea vor relaționa în viitor cu rețeaua de arii 
naturale protejate, luând în considerare faptul că acestea vor fi amplasate în afara 
siturilor Natura 2000 și a celorlalte categorii de interes național/internațional.  

Ținând cont de faptul că evaluarea impactului trebuie să ia în considerare și impactul 
generat în afara acestora, dar care poate afecta starea de conservare a speciilor și 
habitatelor naturale ce constituie obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate, 
se impune evaluarea următoarelor efecte negative:  

- poluarea solurilor şi a apelor subterane prin infiltrarea levigatului rezultat de la 
tratarea şi eliminarea deșeurilor, cu efecte directe asupra habitatelor și speciilor 
de floră și faună, acesta producând atât eutrofizarea, cât și posibila contaminare 
cu metale grele sau alți compuși chimici cu potențial toxic;  

- poluarea habitatelor acvatice ca urmare a tratării necorespunzătoare a apelor 
pluviale infestate şi a apelor tehnologice rezultate de la instalațiile de gestionare a 
deșeurilor şi evacuarea acestora în receptori naturali; 

- acidifierea solurilor prin depunerea emisiilor atmosferice are efect negativ direct 
asupra habitatelor naturale și speciilor de floră. 

Implementarea măsurilor prevăzute prin PJGD vor genera de asemenea şi efecte 
pozitive, cele cu impact semnificativ fiind: 

- îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor atât menajere, cât şi a fluxurilor 
speciale cum ar fi deșeuri din construcții şi desființări, DEEE, uleiuri uzate 
alimentare va duce la ameliorarea și evitarea unor poluări viitoare în primul rând 
prin reducerea fenomenului de abandonare ilegală şi direcționarea deșeurilor în 
instalațiile de deșeuri corespunzătoare fiecărui tip de deșeuri 
(periculoase/nepericuloase); 

- tratarea deșeurilor înainte de depozitare va duce la diminuarea semnificativă a 
levigatului generat şi implicit reducerea riscului de scurgere/infiltrare a acestuia; 

- promovarea utilizării compostului în agricultură, cu respectarea normelor în 
vigoare, duce la creșterea conținutului organic al solului dintr-o sursă naturală 
înlocuind astfel fertilizatorii sintetici. 
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7.3.4.2. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra Biodiversității 

Pe baza sistemului de notare detaliat în secțiunea 7.1, precum şi a potențialelor surse 
de poluare descrise mai sus, în tabelul următor este evidențiată evaluarea impactului 
asupra biodiversității. 

Tabel 7.10. Impactul potențial asupra biodiversității 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare 
deșeuri +3 

Impact pozitiv 
Ca urmare a evitării poluării 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Modernizarea sistemului de 
colectare  -1 

Impact negativ direct: 

Transportul deșeurilor poate afecta starea de 
conservare a habitatelor naturale și a speciilor 
de plante de interes comunitare din cauza 
apariției zgomotului și a fenomenului de 
acidifiere cauzat de depunerea emisiilor 
atmosferice în sol sau apă. Însă raportat la 
emisiile generate de transportul rutier general, 
impactul se apreciază a fi redus. 

Procurarea de dotări și echipamente 
pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a deșeurilor 
municipale 

0 
Impact nesemnificativ 

Aceste activități nu generează gaze cu efect 
de seră (GES) 

Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale 
de deșeuri (deșeuri periculoase 
menajere, deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și desființări 
de la populație, deșeuri verzi etc.), 
cel puțin câte unul în fiecare oraș 

+2 

Impact pozitiv direct 
Eliminarea fenomenului de depozitare 
necontrolată a deşeurilor și deci stoparea 
infiltrărilor de substanţe poluante în sol şi ape. 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 

 

Construire stație de sortare pentru 
deșeuri reciclabile municipale 
colectate separat 

+3 

Impact direct semnificativ pozitiv 
Valorificarea materială a deşeurilor, are care 
rezultat pe de o parte reducerea cantității de 
deșeuri depozitate și astfel reducerea cantității 
de legivat generată, principala sursă potențială 
de poluare în cazul deșeurilor, iar pe de altă 
parte prin reducerea presiunii de exploatare a 
resurselor naturale contribuie la menținerea 
habitatelor naturale și a habitatelor speciilor 
într-o stare de conservare favorabilă.  

2 

Impact pozitiv semnificativ 

Emisii evitate, respectiv poluanți specifici 
proceselor de ardere ca urmare a reciclării 
deșeurilor 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

-1 
Emisii negative indirecte 

Poluanți specifici proceselor de ardere asociați 
consumului de energie electrică din rețea 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru 
zone rurale 

 

Realizare instalație de compostare a 
deșeurilor verzi, cu o capacitate 
minimă de 3.600 t/an  

 

Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 
10.000 t/a 

 

Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

0 

Impact pozitiv direct 

Instalațiile din vecinătatea siturilor Natura 
2000 pot avea un impact negativ asupra 
habitatelor naturale și a speciilor de plante de 
interes comunitare doar temporar, în situațiile 
scurgerilor accidentale de levigat. 

In urma compostării rezultă levigat în cantităţi 
mici care este recirculat şi reintrodus in 
procesul biologic. În cazul gestionării 
corespunzătoare a levigatului, impactul este 
apreciat a fi neglijabil 

+3 

Impact pozitiv semnificativ direct: 
Utilizarea compostului în agricultură duce la 
creșterea conținutului organic al solului dintr-o 
sursa naturală înlocuind astfel fertilizatorii 
sintetici. De asemenea, reducerea cantității de 
deșeuri depozitată duce la reducerea 
semnificativă a cantității de legivat generată 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile 
colectate în amestec, capacitate de 
tratare de 18.500 t/an, cu obținere de 
RDF (material pentru valorificare 
energetică)  
 

Realizare linie producere RDF/SRF 
în cadrul stației de sortare 

0 
Fără impact  

Instalația nu este amplasată în NATURA 2000 

-2 

Impact potențial negativ direct doar în cazuri 
accidentale 

Amplasarea instalaţiilor în vecinătatea siturilor 
Natura 2000 poate afecta starea de 
conservare a habitatelor naturale și a speciilor 
de plante de interes comunitare din cauza 
apariției fenomenului de acidifiere cauzat de 
depunerea emisiilor atmosferice în sol sau apă 
în cazul nefuncționării corespunzătoare sau în 
caz de accident. 

3 

Impact direct pozitiv: 
Reducerea cantității depozitate duce la 
reducerea semnificativă a cantității de levigat 
de la depozitare şi a suprafețele de teren 
afectate 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozite conforme 
existente 

-3 

Impact direct potențial negativ: 

Depozitele din vecinătatea siturilor Natura 
2000 pot avea un impact negativ asupra 
habitatelor naturale și a speciilor de plante de 
interes comunitar în situațiile scurgerilor 
accidentale de levigat având in vedere 

Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

cantitatea mare de levigat comparativ cu restul 
instalațiilor de tratare deșeuri (in cazul în care 
extinderea capacităților de depozitare se va 
face in alte locații decât cele actuale) 

Închidere depozite conforme care au 
sistat depozitarea – celule 
depozitare 

+2 
Impact direct pozitiv 

Scăderea treptată a generării levigatului şi 
ecologizarea suprafețelor afectate 

7.3.5. Impactul potențial asupra Solului şi Subsolului 

7.3.5.1. Surse potențiale de poluare a Solului şi Subsolului 

Impactul asupra solului ca urmare a activităților de gestionare a deșeurilor rezultate din 
măsurile propuse a se implementate prin PJGD sunt atât negative cât şi pozitive.  

Impactul negativ asupra calității solului este generat în principal de:  

- ocuparea definitivă a terenurilor unde se vor construi viitoarele instalații de tratare 
a deșeurilor ceea ce implică reducerea potențialului de stocare a apei din sol;  

- scurgeri accidentale şi infiltrarea în sol şi subsol a levigatului rezultat de la 
tratarea deșeurilor (creșterea capacității de depozitare existentă, instalație de 
compostare şi completarea instalației de tratare mecano-biologică cu treaptă de 
biouscare); 

- poluarea în cazul unei gestionări necorespunzătoare a instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor (scurgeri levigat, substanțe chimice etc); 

- depunere emisiilor rezultate de la activitățile de transport/transfer, co-procesarea 
deșeurilor ceea ce poate favoriza apariția fenomenului de acidificare.  

Implementarea măsurilor prevăzute prin PJGD vor genera de asemenea şi efecte 
pozitive asupra calității solului, dintre care cele cu impact semnificativ sunt:  

- îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor atât menajere, cât şi a fluxurilor 
speciale cum ar fi deșeuri din construcții şi desființări, DEEE, uleiuri uzate 
alimentare, va duce la ameliorarea și evitarea unor poluări viitoare a solului în 
primul rând prin reducerea fenomenului de abandonare ilegală şi direcționarea 
deșeurilor în instalațiile de deșeuri corespunzătoare fiecărui tip de deșeu; 

- depozitarea exclusiv a unor refuzuri din tratarea deșeurilor, va duce la diminuarea 
semnificativă a levigatului generat şi implicit reducerea riscului de 
scurgere/infiltrare a acestuia în sol; 

- promovarea utilizării compostului în agricultură, cu respectarea normelor în 
vigoare, duce la creșterea conținutului organic al solului dintr-o sursa naturală 
înlocuind astfel fertilizatorii sintetici. 
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7.3.5.2. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra Solului 

Pe baza setului de notare detaliat în capitolul 7.1, precum şi a potențialelor surse de 
poluare descrise mai sus, în tabelul următor este evidențiată evaluarea impactului 
asupra solului şi subsolului. 

Tabel 7.11. Impactul potențial asupra factorului de mediu Sol/Subsol 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare 
deșeuri 

+3 
Impact pozitiv 

Ca urmare a evitării poluarii 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Modernizarea sistemului de 
colectare 
 
Procurarea de dotări și echipamente 
pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a deșeurilor 
municipale 
 
Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale 
de deșeuri (deșeuri periculoase 
menajere, deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și desființări 
de la populație, deșeuri verzi etc.), 

-1 

Impact potențial negativ indirect: 
Posibilă apariție a fenomenului de acidificare 
prin depunerea pe sol a emisiilor atmosferice 
rezultate de la autovehiculele de transport 
deșeuri 
Risc poluări accidentale substanțe periculoase 
(uleiuri, combustibil de la autovehicule de 
transport). 

+2 

Impact pozitiv direct: 
Creșterea gradului de colectare implică 
reducerea fenomenului de abandonare a 
deșeurilor, sursă semnificativă de poluare a 
solului 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 

 

Construire stație de sortare pentru 
reciclarea dețeurilor municipale 
colectate separat 

-2 
Impact direct negativ: 

Ocupare definitivă a terenului 

+3 

Impact direct semnificativ pozitiv 
Tratarea deşeurilor reciclabile colectate 
separat în vederea valorificării materiale duce 
la reducerea cantităţilor de deşeuri reziduale şi 
implicit la reducerea deşeurilor depozitate. 
Acest lucru duce la prelungirea de viată a 
depozitelor şi deci la reducerea terenurile 
afectate de depozite. 
Reducerea presiunii de exploatare a 
resurselor naturale contribuie la menținerea 
solului într-o stare de conservare favorabilă. 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru 
zone rurale 

0 

Impact indirect pozitiv: 
Se elimină ocuparea definitivă a terenurilor   
Colectarea separata şi tratarea deșeurilor 
biodegradabile inclusiv în gospodărie, are ca 
rezultat reducerea cantității de levigat rezultat 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

de la depozitarea deșeurilor, sursa potențială 
de poluare a solulu 

Procurarea de recipiente pentru 
colectare separată a biodeșeurilor 
din punctele de colectare zona cu 
blocuri din mediul urban și operatori 
economici 
 
Realizare instalație de compostare a 
deșeurilor verzi, cu o capacitate 
minimă de 3.600 t/an  

 

Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 
10.000 t/a 

1 

Impact indirect pozitiv: 
Colectarea separata şi tratarea deșeurilor 
biodegradabile are ca rezultat reducerea 
cantității de levigat rezultat de la depozitarea 
deșeurilor, sursa potențială de poluare a 
solului 

-2 
Impact direct negativ 
Ocupare definitivă sol 

Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

+3 

Impact semnificativ direct pozitiv:  
Evitare poluare prin utilizarea 
compostului/digestatului în agricultură, duce la 
creșterea conținului organic al solului dintr-o 
sursa naturală înlocuind astfel fertilizatorii 
sintetici. 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile 
colectate în amestec, capacitate de 
tratare de 18.500 t/an, cu obținere de 
RDF (material pentru valorificare 
energetică)  
 
Realizare linie producere RDF/SRF 
în cadrul stației de sortare 

-2 
Impact direct negativ: 
Ocupare definitiva sol 

+3 

Impact direct pozitiv: 
Reducerea semnificativă a cantităţii de deşeuri 
reziduale depozitate şi astfel evitarea ocupării 
de teren pentru realizarea depozitelor de 
deşeuri 
Stabilizarea din punct de vedere biologic a 
deşeurilor depozitate 

+1 

Impact indirect pozitiv:  
Pretratarea deşeurilor înaintea depozitării şi 
astfel stabilizarea deşeurilor biodegradabile 
colectate în amestec şi ulterior depozitate. 
Acest lucru duce la reducerea semnificativa a 
levigatului rezultat de la depozitarea 
deşeurilor. 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozite conforme 
existente 
 
Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 

-3 
Impact direct negativ: 
Ocupare definitiva sol 

Risc potențial infiltrare levigat 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

Închidere depozite conforme care au 
sistat depozitarea – celule 
depozitare 

+2 
Impact direct pozitiv 

Scăderea treptată a generării levigatului şi 
ecologizarea suprafețelor afectate 

7.3.6. Impactul potențial asupra Sănătății umane 

7.3.6.1. Surse potențiale de poluare cu potențial impact asupra Sănătății umane 

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.  

Evaluarea impactului asupra sănătății în general se analizează din două perspective:  

- impactul asupra sănătății personalului responsabil de operarea instalațiilor de 
deșeuri şi impactul asupra riveranilor, respectiv  

- asupra gospodăriilor situate în proximitatea instalațiilor şi în zona de impact a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor. Relevant pentru acest studiu este evaluarea 
impactului asupra riveranilor.  

Conform studiilor de specialitate, nivelurile de risc la care este susceptibila de a fi 
expusă populația sunt foarte variabile şi depind de numeroși parametrii, printre care:  

- tipul deșeurilor tratare (deșeuri inerte/neinerte, biodegradabile, lichide/solide etc),  

- metoda de tratare şi substanțele emise, 

- performanța tehnică a instalațiilor de deșeuri,  

- amplasamentul instalațiilor (folosința terenurilor, distanța față de gospodării etc)  

- vulnerabilitatea populației expuse,  

- căile de expunere (inhalare, contact dermic, ingestie) şi  

- timpul de expunere.  

Astfel, pentru a evidenția efectele implementării PJGD asupra sănătății populației s-a 
realizat o evaluare distinct pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a 
deșeurilor. 

Transportul deșeurilor  
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Extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor va genera creșterea numărului de 
mașini şi de curse pentru colectarea şi transportul acestora, ceea ce va conduce la 
creșterea emisiilor generate de vehiculele de transport, precum şi la creșterea nivelului 
de zgomot.  

Inhalarea şi ingestia în special a particulelor fine afectează în mod direct sănătatea 
umană.  

Însă ținând cont că:  

- autogunoierele vor circula pe drumuri publice unde există deja un trafic mai mult 
sau mai puțin intens în funcție de zonă, creșterea traficului raportat la situația 
existentă se estimează a fi redusă,  

- creșterea traficului se va resimți în proximitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor,  

- prin măsurile propuse pentru diminuarea impactului, descrise în capitolul 9, 
impactul activității de colectare şi transport a deșeurilor asupra sănătății populației 
se estimează a fi redus comparativ cu situația actuală. 

Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat, compostarea şi tratarea mecano-
biologică a deșeurilor  

Impactul generat de efectuarea operațiilor de tratare mecanică şi compostare este unul 
local. În afara limitei amplasamentelor, principalele efecte asupra sănătății populației 
sunt creșterea nivelului de zgomot şi mirosurile neplăcute generate în etapa de tratare 
biologică a deșeurilor în funcție de proces şi de modul de operare al instalațiilor.  

Respectarea condițiilor de operare a instalațiilor reduce considerabil emisiile generate şi 
deci riscul potențial. 

Digestie anaerobă 

Digestia anaerobă a deşeurilor organice generează un impact pozitiv indirect asupra 
sănătăţii populaţiei prin evitarea producerii de gaze cu efecte de seră în principal metan 
si dioxid de carbon. Biogazul produs prin fermentarea anaerobă a deşeurilor organice 
este captat şi utilizat ca sursă de energie termică şi electrică. 

De asemenea un alt efect pozitiv îl reprezintă înlocuirea fertilizanților sintetici cu cei 
organici. În urma procesului de fermentare rezultă digestatul ce poate fi utilizat ca 
fertilizator în agricultură. 

Depozitarea deșeurilor  

Efectele sunt legate de substanțele chimice sau micro-organisme care pot ajunge în 
apă, aer, sol. Nivelul riscului pentru riverani depinde de natura deșeurilor depozitate și 
de modul de operare a depozitelor. Astfel, dacă normele de proiectare și modul de 
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operare sunt conforme cu reglementările în vigoare nivelul de risc se estimează a fi 
redus.  

În plus, luând în considerare măsurile propuse prin plan de a asigura tratarea întregii 
cantități de deșeuri municipale reziduale înaintea depozitării cu scopul stabilizării din 
punct de vedere biologic a deșeurilor, emisiile generate în atmosferă vor fi semnificativ 
mai reduse comparativ cu situația existentă.  

7.3.6.2. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra Sănătății umane 

Pe baza sistemului de notare detaliat în secțiunea 7.1, precum şi a potențialelor surse 
de poluare descrise mai sus, în tabelul urmator este evidențiată evaluarea impactului 
asupra sănătății umane. 

Tabel 7.12. Impactul potențial asupra sănătății umane 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare 
deșeuri 

+3 
Impact pozitiv 

Ca urmare a evitării poluarii 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Modernizarea sistemului de 
colectare  

Procurarea de dotări și 
echipamente pentru extinderea 
sistemului de colectare separată a 
reciclabilelor din poartă în poartă 
în mediul rural și în zona cu case 
din mediul urban 

-1 

Impact potențial negativ indirect: 

Creșterea emisiilor atmosferice şi a nivelului de 
zgomot cu potențial impact negativ asupra 
sănătății 

Construirea și operarea de centre 
de colectare pentru fluxurile 
speciale de deșeuri (deșeuri 
periculoase menajere, deșeuri 
voluminoase, deșeuri din 
construcții și desființări de la 
populație, deșeuri verzi etc.), cel 
puțin câte unul în fiecare oraș 

+3 

Impact pozitiv direct: 
Emisii evitate datorită eliminării depozitării 
necontrolate şi deci îmbunătățirea mediului de 
viață a populație 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 

 

Construire stație de sortare pentru 
deșeuri reciclabile municipale 
colectate separat 

+3 
Impact direct pozitiv: 

Evitare generare emisii atmosferice. 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru 

-2 Impact direct negativ: 
Emisii atmosferice (a se vedea emisiile evaluate 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

zone rurale 

Procurarea de recipiente pentru 
colectare separată a biodeșeurilor 
din punctele de colectare zona cu 
blocuri din mediul urban și 
operatori economici 

 

Realizare instalație de compostare 
a deșeurilor verzi, cu o capacitate 
minimă de 3.600 t/an  

Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 
10.000 t/a 
 

Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

aferente factorului de mediu aer) 

Zgomot generat de la instalațiile de deșeuri şi de 
vehiculele de transport 

+3 

Impact indirect pozitiv: 

Colectarea separata şi tratarea deșeurilor 
biodegradabile are ca rezultat reducerea cantității 
de levigat rezultat de la depozitarea deșeurilor, 
sursa potențială de poluare a solului 
 

Emisii evitate prin valorificarea biogazului de 
instalaţiile de digestie anaerobă 

 

Îmbunătățire calitate sol a terenurilor cu folosinţa 
agricolă prin utilizarea compostului/ digestatului 
cu impact asupra calităţii produselor agricole 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile 
colectate în amestec, capacitate de 
tratare de 18.500 t/an, cu obținere 
de RDF (material pentru 
valorificare energetică)  
 

Realizare linie producere RDF/SRF 
în cadrul stației de sortare 

-2 

Impact direct negativ: 

Emisii atmosferice (a se vedea emisiile evaluate 
aferente factorului de mediu aer) 

Zgomot generat de la instalațiile de deșeuri şi de 
vehiculele de transport 

+3 

Impact direct pozitiv semnificativ: 
Evitare generare emisii ca urmare a reciclării 
materialelor recuperate in faza de tratare 
mecanica 

Reducerea semnificativă a cantităţilor de deşeuri 
depozitate 
Stabilizarea din punct de vedere biologic a 
deşeurilor depozitate 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozite conforme 
existente 

 

Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 
eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

-3 
Impact direct negativ: 

Emisii GES, emisii levigat, zgomot 

Ocupare suprafețe mari de teren 

Închidere depozite conforme care 
au sistat depozitarea – celule 
depozitare 

+2 
Impact direct pozitiv 

Scăderea treptată a generării levigatului şi 
ecologizarea suprafețelor afectate 
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7.3.7. Impactul potențial asupra Patrimoniului cultural 

7.3.7.1. Surse potențiale de poluare cu potențial impact asupra Patrimoniului 
cultural 

Natura și amploarea impactului planului asupra imobilelor ce fac parte din patrimoniului 
cultural național și universal poate fi analizat în corelație cu amplasamentele viitoarelor 
instalații de transfer, tratare mecano-biologică, sortare, compostare, depozitare deșeuri.  

Conform art. 23 al Legii nr. 422/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, una dintre condiții pentru viitoarele instalații de tratare a deșeurilor sau a 
oricărui tip de intervenții este ca amplasamentele sa nu se situeze în perimetrul 
monumentelor istorice sau în zonele de protecție a monumentelor istorice care fac parte 
din patrimoniul cultural național și universal.  

Acolo unde din motive care nu țin de alte domenii, sănătate, mediu distanțele la care 
este necesară amplasarea unor anumite tipuri de dispozitive sau construcții care țin de 
gestionarea deșeurilor la distanțe mai mici, cu frecvențe mai mari și nu va fi posibilă 
evitarea amplasării acestora în cadrul suprafețelor clasate ca monumente istorice din 
categoria ansamblu și sit, amplasarea va fi posibilă numai cu avizul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale sau a serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.  

În general instalațiile de deșeuri sunt situate în extravilanul unităților teritorial 
administrative în afara imobilelor clasate ca monumentele istorice de tip monument, 
ansamblu și sit, incluse în Lista monumentelor istorice precum și imobilele aflate în 
zonele de protecție a acestora și vecinătatea siturilor arheologice trecute în Repertoriul 
Arheologic Național. Acestea pot fi afectate și de vibrațiile produse de transportul 
deșeurilor de la generator la instalațiile de tratare a deșeurilor, sau pot avea impact, 
vizual sau olfactiv neplăcut, sau pot produce poluare chimică în special anvelopantelor 
clădirilor de patrimoniu, sau prin infiltrații ale apelor poluate prin sol. 

7.3.7.2. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra Patrimoniului cultural 
național şi universal  

Pe baza sistemului de notare detaliat în secțiunea 7.1, precum şi a potențialelor surse 
de poluare descrise mai sus, în tabelul urmator este evidențiată evaluarea impactului 
asupra patrimoniului cultural. 

Tabel 7.13. Impactul potențial asupra Patrimoniului național și universal 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare 
deșeuri +3 

Impact pozitiv 

Ca urmare a evitării poluării 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Modernizarea sistemului de 
colectare  

Procurarea de dotări și 
echipamente pentru extinderea 
sistemului de colectare separată a 
reciclabilelor din poartă în poartă 
în mediul rural și în zona cu case 
din mediul urban 

Construirea și operarea de centre 
de colectare pentru fluxurile 
speciale de deșeuri (deșeuri 
periculoase menajere, deșeuri 
voluminoase, deșeuri din 
construcții și desființări de la 
populație, deșeuri verzi etc.), cel 
puțin câte unul în fiecare oraș 

0 

Impact potențial negativ indirect: 

Ca urmare a efectului vibrațiilor produse de 
mașinile de transport deșeuri. Raportat însă 
la traficul existent impactul se apreciază a fi 
neglijabil 

+1 

Impact pozitiv direct: 

Emisii evitate datorită eliminării depozitării 
necontrolate şi deci îmbunătățirea mediului 
de viață a populație 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 

 

Construire stație de sortare pentru 
deșeuri reciclabile municipale 
colectate separat 

0 

Impact neglijabil: 
NU există un impact negativ decât în situația 
în care amplasamentul instalației de tratare 
va fi situată în aproprierea zonelor de 
patrimoniu cultural. 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru 
zone rurale 

0 Impact neglijabil 

Procurarea de recipiente pentru 
colectare separată a biodeșeurilor 
din punctele de colectare zona cu 
blocuri din mediul urban și 
operatori economici 

 

Realizare instalație de compostare 
a deșeurilor verzi, cu o capacitate 
minimă de 3.600 t/an  

 

Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 
10.000 t/a 

 

Încurajarea utilizării în agricultură 
a materialelor rezultate de la 
tratarea biodeșeurilor (compostare 
și digestie anaerobă) 

0 

Impact neglijabil: 

NU există un impact negativ decât în situația 
în care amplasamentul recipientelor pentru 
colectarea separată a biodeșeurilor va fi 
situat în aproprierea zonelor de patrimoniu 
cultural. 

 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 230 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile 
colectate în amestec, capacitate de 
tratare de 18.500 t/an, cu obținere 
de RDF (material pentru 
valorificare energetică)  
 

Realizare linie producere RDF/SRF 
în cadrul stației de sortare 

0 

Impact neglijabil: 

NU există un impact negativ decât în situația 
în care amplasamentul recipientelor pentru 
colectarea separată a biodeșeurilor va fi 
situat în aproprierea zonelor de patrimoniu 
cultural. 

 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozite conforme 
existent 

 

Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 
eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

0 

Impact neglijabil: 

NU există un impact negativ decât în situația 
în care amplasamentul pentru construirea de 
capacități noi de depozitare va fi situat în 
aproprierea zonelor de patrimoniu cultural 

Închidere depozite conforme care 
au sistat depozitarea – celule 
depozitare 

0 Impact neglijabil 

7.3.8. Impactul potențial asupra Resurselor naturale 

7.3.8.1. Surse potențiale de poluare cu potențial impact asupra Resurselor 
naturale  

Implementarea măsurilor prevăzute prin PJGD au un impact pozitiv asupra resurselor 
naturale prin promovarea cu prioritate a prevenirii şi a valorificării materiale a deșeurilor. 
De asemenea, noile instalații de tratare a deșeurilor propuse, 
eficientizarea/modernizarea instalațiilor existente vor asigura obținerea de SRF/RDF în 
cazul instalaţiilor de tratare mecanică și sortare, biogaz în cazul digestorului și material 
fertilizant în cazul instalației de compostare.   

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. 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 231 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

7.3.8.2. Evaluarea impactului măsurilor PJGD asupra Resurselor naturale  

Pe baza sistemului de notare detaliat în secțiunea 7.1, precum şi a potențialelor surse 
de poluare descrise mai sus, în tabelul urmator este evidențiată evaluarea impactului 
asupra resurselor naturale. 

Tabel 7.14. Impactul potențial asupra Resurselor naturale 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare 
deșeuri +3 

Impact pozitiv 
Ca urmare a conservării resurselor 

COLECTARE ȘI TRANSFER 

Modernizarea sistemului de 
colectare  0 Impact neglijabil 

Procurarea de dotări și echipamente 
pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a reciclabilelor 
din poartă în poartă în mediul rural 
și în zona cu case din mediul urban 

 

Construirea și operarea de centre de 
colectare pentru fluxurile speciale 
de deșeuri (deșeuri periculoase 
menajere, deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și desființări 
de la populație, deșeuri verzi etc.), 
cel puțin câte unul în fiecare oraș 

0 Impact neglijabil 

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de sortare existente 

 

Construire instalație sortare pentru 
deşeuri reciclabile municipale 
colectate separat 

+3 
Impact pozitiv direct semnificativ: 

Consum evitat de materii prime prin 
reutilizarea şi reciclarea deșeurilor 

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare 
individuale suplimentare pentru 
zone rurale 

Procurarea de recipiente pentru 
colectare separată a biodeșeurilor 
din punctele de colectare zona cu 
blocuri din mediul urban și operatori 
economici 

 

Realizare instalație de compostare a 
deșeurilor verzi, cu o capacitate 

+3 
Impact pozitiv direct semnificativ: 

Evitarea utilizării îngrășămintelor chimice ca 
urmare a utilizării compostului in agricultur 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Justificare 

minimă de 3.600 t/an  

 

Construire instalație de digestie 
anaerobă, capacitate totală de 
10.000 t/a 

 
Încurajarea utilizării în agricultură a 
materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile 
colectate în amestec, capacitate de 
tratare de 18.500 t/an, cu obținere de 
RDF (material pentru valorificare 
energetică)  
 

Realizare linie producere RDF/SRF 
în cadrul stației de sortare 

+3 
Impact pozitiv direct nesemnificativ: 

Reducerea consumului de resurse naturale 
pentru producerea energiei electrice/termic 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozite conforme 
existente 

 

Extinderea capacității existente 
pentru deșeurile municipale pentru 
asigurarea unei capacități de 
eliminare de cca 9.764 t/an, doar 
pentru reziduuri din stațiile de 
sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal 

-1 
Impact negativ direct nesemnificativ:     
Consum de resurse naturale pentru execuție 
capacități noi 

Închidere depozite conforme care au 
sistat depozitarea – celule 
depozitare 

0 Impact neglijabil 

7.4. Evaluarea impactului cumulat asupra mediului ca urmare a 
implementării PJGD 

Evaluarea impactului cumulat asupra mediului ca urmare a implementării măsurilor 
prevăzute în PJGD s-a realizat prin însumarea punctelor acordate la estimarea 
impactului pozitiv şi negativ pentru fiecare factor de mediu descris în secțiunile 
anterioare. Atât impactul pozitiv cât şi cel negativ includ emisiile directe, indirecte şi 
evitate.  

În tabelul următor sunt centralizate punctajele acordate.  
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Tabel 7.15. Punctajele acordate pentru evaluarea impactului cumulat asupra mediului ca urmare a implementării PJGD 

Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Apa Schimbări 
climatice 

Aer Biodiversitate Sol/subsol 

Populația 
și 

sanătatea 
umană 

Patrimoniul 
cultural 

Resurse 
naturale 

TOTAL

IMPACT
POZITIV

PREVENIREA GENERĂRII DEȘEURILOR 

Măsuri de prevenire generare deșeuri 
pozitiv 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

negativ 0 0 0 0 0 0 0 0   

COLECTARE ȘI TRANSPORT 

Modernizarea sistemului de colectare 

pozitiv 5 0 0 2 2 3 1 0 13 
Procurarea de dotări și echipamente pentru 
extinderea sistemului de colectare separată a 
reciclabilelor din poartă în poartă în mediul rural 
și în zona cu case din mediul urban 
Construirea și operarea de centre de colectare 
pentru fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri 
periculoase menajere, deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și desființări de la 
populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul 
în fiecare oraș 

negativ 0 -2 -2 -1 -1 -1 0 0   

VALORIFICARE MATERIALĂ DEŞEURI RECICLABILE 

Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de sortare 
existente  pozitiv 0 3 2 5 3 3 0 3 19 

Construire stație de sortare pentru deșeuri 
reciclabile municipale negativ 0 -2 -1 -1 -2 0 0 0   

VALORIFICARE MATERIALĂ A BIODEȘEURILOR 

Procurarea de compostoare individuale 
suplimentare pentru zone rurale pozitiv 6 6 6 3 4 3 0 3 31 
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Măsuri tehnice prevăzute in PJGD Impact Apa 
Schimbări 
climatice Aer Biodiversitate Sol/subsol 

Populația 
și 

sanătatea 
umană 

Patrimoniul 
cultural 

Resurse 
naturale TOTAL

Procurarea de recipiente pentru colectare 
separată a biodeșeurilor din punctele de 
colectare zona cu blocuri din mediul urban și 
operatori economici  

Realizare instalație de compostare a deșeurilor 
verzi, cu o capacitate minimă de 3.600 t/an  

Construire instalație de digestie anaerobă, 
capacitate totală de 10.000 t/a  

Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor 
rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare 
și digestie anaerobă) 

negativ 0 -2 -3 0 -2 -2 0 0   

VALORIFICAREA ENERGETICĂ 

Construire instalație de tratare mecano-biologică 
pentru deșeurile colectate în amestec, capacitate 
de tratare de 18.500 t/an, cu obținere de RDF 
(material pentru valorificare energetică)   

pozitiv 3 0 3 3 4 3 0 3 19 

Realizare linie producere RDF/SRF în cadrul 
stației de sortare negativ 0 -2 3 -2 -2 -2 0 0   

ELIMINAREA DEȘEURILOR 

Depozitare în depozite conforme existente 

pozitiv 0 0 2 2 2 2 0 0 8 

Extinderea capacității existente pentru deșeurile 
municipale pentru asigurarea unei capacități de 
eliminare de cca 9.764 t/an, doar pentru reziduuri 
din stațiile de sortare, stația de compostare, DA, 
TMB și deșeuri din măturat stradal  

Închidere depozite conforme care au sistat 
depozitarea celule depozitare negativ -2 -2 -3 -3 -3 -3 0 -1   
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Din analiza globală a impactului se pot trage următoarele concluzii:  

� Implementarea măsurilor din PJGD generează un impact pozitiv semnificativ, 
comparat cu situația actuală: 

- măsurile de prevenire a generării deșeurilor conduc la evitarea emisiilor cu 
impact direct pozitiv semnificativ;  

- 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;  

� Implementarea măsurilor din PJGD generează și un potențial impact negativ, 
respectiv:  

- în general depozitarea deșeurilor generează cel mai mare impact negativ 
asupra factorilor de mediu. Impactul este atât local ca urmare a emisiilor 
directe generate în zona de proximitate a unui depozit, cât şi global ca 
urmare a emisiilor indirecte cumulate. Măsurile prevăzute prin PJGD 
prevăd cu prioritate prevenirea, reutilizarea, reciclarea și valorificarea 
deșeurilor, cantitatea de deșeuri reziduale depozitată fiind redusă 
semnificativ. Astfel la depozitare vor fi transportate, exclusiv fracția grea 
rezultată din tratarea mecanică în TMB, un refuz din tratarea mecanică 
după biostabilizare și refuzul din compostare. Conținutul în fracție 
biodegradabilă a acestor refuzuri este mic, ca urmare și impactul generat 
este foarte mic; 

- colectarea și transportul deșeurilor generează de asemenea un potențial 
impact negativ. Acest lucru este cauzat în principal de emisiile în 
atmosferă rezultate de la mașinile de transport deșeuri, 

- în ceea ce privește sănătatea populației un potențial impact local negativ 
poate rezulta de la operarea depozitelor de deșeuri (emisii atmosferice 
directe, zgomot, mirosuri) şi de la activitatea de transport a deșeurilor 
(emisii atmosferice directe, zgomot). 

Impact cumulat instalații noi și existente  

În PJGD sunt analizate toate activitățile de gestionare a deșeurilor care vor fi întreprinse 
la nivel județean pentru a promova reducerea și reutilizarea deșeurilor, reciclarea, 
valorificarea și pentru tratarea deșeurilor reziduale, însă se presupune că cea mai mare 
probabilitate de impact cumulativ, apare din co-localizarea instalațiilor de tratare a 
deșeurilor în imediata vecinătate. 
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Efectele cumulative estimate a apărea sunt:  

- Zgomot/vibrații – produse din zona operațională;  

- Trafic – suplimentar rezultat de la instalațiilor situate în apropriere. Acest aspect 
poate fi pozitiv, deoarece în ansamblu se vor utiliza mai puține vehicule;  

- Praf şi miros – impactul depinde de tipul instalațiilor (spre exemplu, depozitarea 
şi compostarea în aer liber în comparație cu instalațiile de tratare a deșeurilor 
închise);  

- Emisii - ar trebui să existe mai multe instalații situate în aceeași zonă. Emisiile 
cumulate ar fi mai mari comparativ cu o singură instalație. 
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8. POSIBILELE EFECTE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA 
SĂNĂTĂŢII ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER  

Din analiza globală a impactului de mediu, rezultă că implementarea măsurilor propuse 
în PJGD au în principal un impact pozitiv comparativ cu situația actuală și cu situația 
evoluției gestionării deșeurilor în cazul neimplementării acestui plan. Cu toate acestea, 
au fost identificate și o serie de măsuri ce pot genera și un impact potențial negativ, 
acestea manifestându-se preponderent la nivelul amplasamentelor sau în imediata 
vecinătate a depozitului de deșeuri și/sau a instalației de tratare mecano-biologică. 
Detalii privind analiza de impact se regăsesc în secțiunile anterioare.   

Având în vedere amplasarea județului Gorj, se consideră că nu vor exista efecte 
semnificative negative asupra mediului sau asupra sănătăţii umane în context 
transfrontier. 
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9. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA ORICE 
EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI  

Implementarea măsurilor stabilite prin PJGD va conduce la îmbunătățirea calității 
mediului comparativ cu situația actuală, astfel:   

- Măsuri prevăzute pentru prevenirea deșeurilor vor conduce pe de o parte la 
scăderea cantităților de deșeuri generate, iar pe de altă parte la reducerea 
consumului de resurse naturale deci, implicit, la reducerea impactului generat de 
cele două activități.    

- Măsuri privind colectarea separată a biodeșeurilor şi tratarea acestora cumulat 
cu tratarea deșeurilor reziduale prin tratare mecano-biologică și procesare vor 
duce la diminuarea semnificativă a emisiilor nete de gaze cu efect de seră şi a 
emisiilor de levigat generate în prezent de la depozitarea preponderentă a 
deșeurilor.    

- Măsuri privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile și valorificarea 
materială a acestora conduc la reducerea consumului de resurse naturale și 
implicit reducerea impactului generat de această activitate.    

- Măsuri privind reducerea conținutului periculos al deșeurilor. 

Ținând cont de obiectivele de mediu stabilite în capitolul 6 și de potențialul impact 
asupra factorilor de mediu şi a sănătății umane ca urmare a implementării acțiunilor 
stabilite prin PJGD, în tabelul următor sunt descrise măsurile propuse pentru a preveni 
şi reduce efectele negative semnificative.  

Tabel 9.1. Măsuri pentru prevenirea/reducerea potențialului impact asupra mediului și sănătății 

MĂSURA RESPONSABILITATEA 

APĂ 

O1 Conservarea și protecția împotriva oricărei forme de poluare și de modificare a 
caracteristicilor resurselor de apă 

M.1 

Reducerea cantităților de levigat generate de 
instalațiile de deșeuri municipale prin aplicarea 
măsurilor privind prevenirea, colectarea separată şi 
tratarea deșeurilor reziduale prevăzute prin PJGD 

Generatori deșeuri şi Operatori de 
salubrizare 

M.2 
Reducerea cantităților de levigat generate de 
instalațiile de deșeuri prin aplicarea activităților 
specifice de prevenire în operarea acestora 

Operatorii instalațiilor de deșeuri 

M.3 
Respectarea condițiilor privind gestionarea apelor 
uzate stabilite prin legislația în vigoare şi prin actele 
de reglementare 

Operatorii instalațiilor de deșeuri 

O2 Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane şi menţinerea funcţiilor 
ecologice ale acestora 

M.4 Închiderea depozitelor de deșeuri conforme care vor Proprietarii depozitelor de deșeuri 
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MĂSURA RESPONSABILITATEA 

sista depozitarea 

AER 

O3 
Menținerea și îmbunătățirea calității aerului în limitele prevăzute de normele în vigoare 
pentru indicatorii de calitate 

M.5 

Respectarea limitelor maxime admisibile stabilite prin 
legislație şi prin actele de reglementare în ceea ce 
privește emisiile atmosferice rezultate de la tratarea 
deșeurilor 

Operatorii instalațiilor de deșeuri 

M.6 

Evitarea zonelor sensibile din punctul de vedere al 
calității aerului înconjurător la amplasarea instalațiilor 
de deșeuri care generează emisii în atmosferă 
(instalație tratare anaerobă şi depozite) 

Inițiatorii de proiecte 

M.7 
Favorizarea reînnoirii parcului de vehicule cu 
motorizare alternativă Operatori salubrizare 

M.8 

Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu 
motoare având tehnologii performante privind 
consumurile și emisiile de poluanți, precum şi 
întreținerea corespunzătoare a motoarelor, în vederea 
reducerii emisiilor de poluanți generați de acestea 

Operatori salubrizare 

SCHIMBĂRI CLIMATICE 

O4 Prevenirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

M.9 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate prin aplicarea măsurilor privind prevenirea, 
colectarea separată şi tratarea deșeurilor reziduale 
prevăzute prin PJGD 

Generatori deșeuri 
Operatori de salubrizar 

M.10 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de depozitele de deșeuri prin aplicarea 
activităților specifice de prevenire în operarea 
acestora în special în ceea ce privește depozitarea 
(ex. limitarea suprafețelor exploatate, acoperirea 
periodică și captarea biogazului) 

Operatorii instalațiilor de deșeuri 

M.11 

Viitoarele amplasamente ale instalaților de deșeuri nu 
vor fi situate în zone expuse la efectele schimbărilor 
climatice respectiv inundații, alunecări de teren, 
eroziuni. 

Inițiatorii de proiecte 

M.12 

Analiza în faza de proiectare a potențialelor efecte 
cauzate de schimbărilor climatice actuale şi viitoare 
asupra proiectului şi integrarea măsurilor de prevenire 
şi adaptare 

Inițiatorii de proiecte 

BIODIVERSITATE 

O5 
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 protejat 

M.13 

Viitoarele instalații de deșeuri se vor amplasa în afara 
ariilor naturale protejate, la o distanță care să elimine 
riscul poluării cu levigat sau depuneri ale emisiilor 
atmosferice ce pot afecta negativ starea de 

Inițiatorii de proiecte 
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MĂSURA RESPONSABILITATEA 

conservare a habitatelor naturale și a speciilor ce 
constituie obiectul desemnării acestora 

M.14 
Evitarea extinderii capacităților de depozitare sau 
tratare DCD în zonele ce reprezintă habitate sau se 
intersectează cu habitatele carnivorelor mari 

Inițiatorii de proiecte 

M.15 
Interzicerea amenajării de puncte de colectare a 
deșeurilor menajere în zone greu accesibile din care 
ridicarea nu se poate face într-un mod facil 

Inițiatorii de proiecte 

SOL/SUBSOL 

O6 Îmbunătățirea calității solului şi subsolului şi reconstrucția ecologica si utilizarea 
durabilă a terenurilor 

M.16 Închiderea definitivă a depozitelor conforme de 
deșeuri municipale care vor sista depozitarea Proprietarii depozitelor conforme 

O7 Limitarea impactului asupra solului şi menținerea capacității productive a acestuia 

M.17 
Favorizarea reabilitării vechilor situri industriale în 
vederea amenajării viitoarelor instalații de tratare 
deșeuri 

Operatorii instalațiilor de deșeuri 

M.18 
Utilizarea compostului rezultat în urma tratării 
biodeșeurilor și în consecință îmbunătățirea calității 
solului, cu condiția respectării prevederilor legale 

Operatorii instalațiilor de deșeuri 

POPULAȚIA ȘI SĂNĂTATEA UMANĂ 

O8 Diminuarea factorilor de risc şi îmbunătățirea calității vieții celor care locuiesc în zona 
de impact a instalațiilor de gestionare a deșeurilor 

M.19 Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește 
nivelul de zgomot și a normelor sanitare. Operatorii instalațiilor de deșeuri 

M.20 
Respectarea distanțelor prevăzute de legislația în 
vigoare în ceea ce privește amplasarea viitoarelor 
instalații față de așezările umane  

Inițiatorii de proiecte 

M.21 

Campanii naționale de informare a populației privind 
impactul deșeurilor asupra mediului, resurselor, 
sănătății şi a importanței unei atitudini eco-
responsabile în ceea ce privește prevenirea generării 
şi a colectării separate 

ADI, APM, Operatori salubrizare 

PATRIMONIUL CULTURAL 

O9 Protecția şi conservarea patrimoniului cultural  

M.22 

Orice intervenții impuse de gestionarea deșeurilor se 
pot realiza în zonele protejate din punctul de vedere 
al patrimoniul cultural național numai cu avizul 
Ministerului Culturii și Identității Naționale sau al 
serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, și este 
recomandată evitarea amplasării oricăror intervenții 
privind gestionarea deșeurilor în aceste zone. 

Noile instalații de tratare a deșeurilor nu vor fi situate 
în imobile clasate ca monumentele istorice din 
categoriile monument, ansamblu și sit, incluse în Lista 
monumentelor istorice, precum și în zonele de 

Inițiatorii de proiecte 
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MĂSURA RESPONSABILITATEA 

protecție a acestora și suprapuse sau în vecinătatea 
siturilor arheologice trecute în Repertoriul Arheologic 
Național. 

RESURSE NATURALE 

O10 
Prezervarea si protecția resurselor naturale şi promovarea utilizării surselor 
regenerabile (deșeuri folosite ca si materii prime secundare in alte activități 
economice 

M.23 Integrarea posibilităților locale de utilizare a energiei 
(în special valorificarea sub formă de căldură) 

UAT, Furnizori curent electric si 
căldura, Inițiatori proiecte 

M.24 Implementarea măsurilor de prevenire a generării 
deșeurilor şi de reciclare stabilite prin PJGD ADI, APM, AP 
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10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA 
VARIANTEI ALESE 

10.1. Criterii care au stat la baza definirii alternativelor 

PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a deșeurilor, numai pentru 
deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care au fost stabilite instalații 
de tratare. Celelalte fluxuri de deșeuri intră sub incidența responsabilității extinse a 
producătorilor sau sunt în responsabilitatea generatorilor de deșeuri. Pentru categoriile 
de deșeuri municipale a fost stabilit planul de acțiune pornind de la problemele 
indentificate la analiza situației existente și de la obiectivele viitoare și modalitățile de 
realizare. În cadrul Raportului de mediu a fost evaluat impactul potențial asupra 
mediului a gestionării tuturor categoriilor de deșeuri care fac obiectul PJGD. 

Dintre obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor municipale prezentate în 
cadrul PJGD Gorj, unele au reprezentat criterii pentru stabilirea alternativelor de 
gestionare a deșeurilor municipale, și anume: 

 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:  

o la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din 
deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice 
(Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2020;  

o la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2025;  

o la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2030;  

o la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2035;  

 Colectarea separată a biodeșeurilor (prin îmbunătățirea compostării individuale și 
a colectării separate a biodeșeurilor) – termen 31 decembrie 2023 

 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din 
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2020;  

 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15% din 
cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic - termen 2025;  

 Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în 
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025;  

 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu 2020;  

 Implementarea colectării separate a deșeurilor periculoase menajere și a 
deșeurilor voluminoase – începând cu 2020; 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 244 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

 Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate la 10% din cantitatea 
generată – termen 2035. 

Pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșurilor municipale s-au avut în vedere 
concluziile PNGD 2014-2020 privind analiza condițiilor și măsurilor necesare pentru 
atingerea obiectivelor și țintelor menționate mai sus, rezumate în tabelul următor. 

Tabel 10.1. Măsuri pentru atingerea obiectivelor și țintelor determinante ale județului Gorj 

Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare la 50% din cantitatea totală de deșeuri 
municipale generate prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor: 

-la 50% din cantitatea de deșeuri din 
hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din 
deșeurile menajere și deșeurile similare, 
inclusiv din servicii publice – termen 
2020 

-Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; 
deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă din deșeurile 
menajere și deșeurile similare) cu asigurarea unei rate totale 
de capturare la nivel județean de 53% în anul 2020. 
Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare, 
deoarece o parte din deșeurile capturate nu pot fi reciclate, 
fiind colectate cu impurități, pe de o parte, iar randamentul 
stației de sortare nu este 100%; 
- Implementarea colectării separate din poartă în poartă a 
reciclabilelor atât în mediul urban, cât și în rural; 
- Introducerea instrumentului „plătește pentru cât arunci”; 
- Asigurarea unei capacități sporite a instalațiilor de sortare 
existente prin modernizarea acestora și optimizarea fluxurilor 
tehnologice. 

-la 50% din cantitatea totală de deșeuri 
municipale generate – termen 2025, 
- la 60% din cantitatea totala de deșeuri 
municipale generate – termen 2030 
- la 65% din cantitatea totala de deșeuri 
municipale generate – termen 2035 

Măsurile care să conducă la îndeplinirea țintelor de reciclare 
sunt următoarele: 
- Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; 
deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de 
lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din 
servicii publice) cu asigurarea unei rate totale de capturare la 
nivel județean de 76% în anul 2025 și 80% în 2035; 
- Implementarea în continuare a instrumentului plătește 
pentru cât arunci”; 
- Asigurarea unei capacități sporite a instalațiilor de sortare 
existente prin modernizarea acestora și optimizarea fluxurilor 
tehnologice și a randamentelor acestor stații. 
- Extinderea colectării separate a biodeșeurilor verzi din 
parcuri și grădini și piețe, colectarea deșeurilor biodegradabile 
de la populație și de la agenți economici, cu asigurarea unei 
rate totale de capturare la nivel județean de minim 56% în 
2025, 65% în 2035; 
- Stimularea compostării individuale a biodeșeurilor în 
gospodăriile din mediul rural; 
- Introducerea colectării deșeurilor stradale din coșurile de 
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Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

gunoi stradale separat de deșeurile din măturatul stradal 
(considerate inerte și care pot merge direct la depozitare); 
- Asigurarea unei capacități sporite de compostare pentru 
toate deșeurile verzi colectate separat, prin modernizarea 
instalațiilor de compostare existente; 
- Asigurarea unor capacități de tratare a biodeșeurilor 
colectate de la populație și agenți economici prin digestie 
anaerobă; 
- Asigurarea unui grad de reciclare de min 5% din tratarea 
mecanică a deșeurilor reziduale într-o TMB; 
- Asigurarea unei capacități de tratare mecano-biologică a 
deșeurilor reziduale (inclusiv cele stradale) într-o stație TMB, 
cu obținerea unei cantități de material cu potențial energetic; 

Reducerea cantității depozitate de 
deșeuri biodegradabile municipale la 
35% din cantitatea totală, exprimată 
gravimetric, produsă în anul 1995 

Următoarele măsuri prevăzute pentru biodeșeuri pentru 
atingerea țintei de reciclare sunt necesar a fi implementate 
până în anul 2020: 
- Implementarea în continuare la nivelul întregului mediu 
rural a compostării individuale a deșeurilor biodegradabile; 

- Extinderea la nivel județean a sistemului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile de hârtie și carton, cu 
asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de 
53% în anul 2020.; 

- Extinderea colectării separate a biodeșeurilor verzi din 
parcuri și grădini și piețe, colectarea deșeurilor biodegradabile 
din mediul urban de la populație și de la agenți economici, cu 
asigurarea unei rate totale de capturare la nivel județean de 
minim 56% în 2025, 65% în 2035; 
- Asigurarea colectării deșeurilor stradale din coșurile de 
gunoi stradale separat de deșeurile din măturatul stradal 
(considerate inerte și care pot merge direct la depozitare); 
- Asigurarea unei capacități sporite de compostare pentru 
toate deșeurile verzi colectate separat, prin modernizare 
instalațiilor de compostare existente; 
- Asigurarea unor capacități de tratare a biodeșeurilor 
colectate de la populație și agenți economici prin digestie 
anaerobă; 
- Asigurarea unei capacități de tratare mecano-biologică a 
deșeurilor reziduale (inclusiv cele stradale) într-o stație TMB, 
cu obținerea unei cantități de material cu potențial energetic; 

Creșterea gradului de valorificare 
energetică a deșeurilor municipale la 
15% din cantitatea totală de deșeuri 
municipale valorificată energetic - 
termen 2025 

- Asigurarea unor capacități de tratare termică cu 
valorificarea potențialului energetic a reziduurilor din 
instalațiile de sortare și TMB, de tip RDF/ SRF sau a accesului 
la o astfel de instalatie 
 

Depozitarea deșeurilor este permisă 
numai dacă deșeurile sunt supuse în 

- Introducerea tuturor fluxurilor de deșeuri municipale în 
instalațiile de tratare (TMB, digestie anaerobă, compostare, 
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Obiectiv/Tintă pentru conformare Măsuri necesare atingerii țintelor și obiectivelor 

prealabil unor operații de tratare fezabile 
tehnic 

sortare) 
- Asigurarea unor capacități de tratare termică cu 
valorificarea potențialului energetic a reziduurilor din 
instalațiile de sortare și TMB, de tip RDF/ SRF sau a 
accesului la o astfel de instalație 

Reducerea cantității totale de deșeuri 
municipale la depozitare la maxim 10% 
din cele generate – termen 2035 

- Implementarea tuturor măsurilor prevăzute pentru atingerea 
obiectivelor anterioare; 
- Creșterea randamentelor instalațiilor de sortare, compostare; 
- Creșterea calității materialului rezultat din compostare, astfel 
încât să fie pretabil aplicării în agricultură; 
- Asigurarea depozitării directe, doar pentru deșeurile inerte 
rezultate de la măturatul stradal; 
- Asigurarea unor capacități de tratare termică cu valorificarea 
poatențialului energetic a reziduurilor din instalațiile de sortare 
și TMB, de tip RDF/ SRF sau a accesului la o astfel de 
instalație. 

Depozitarea deșeurilor numai în 
depozite conforme - începând cu 2020 

- Asigurarea capacității necesare de depozitare a deșeurilor 
prin deschiderea unor celule noi în cadrul depozitului ecologic 
existent, precum și deschiderea unui depozit nou de deșeuri 
conform 

Implementarea colectării separate a 
deșeurilor periculoase menajere și a 
deșeurilor voluminoase – începând cu 
2020 

- Impunerea în contractul de delegare a serviciului de 
salubrizare a colectării separate a deșeurilor municipale 
periculoase și a celor voluminoase; 
- Realizarea în fiecare UAT a punctelor/centrelor de 
colectare a fluxurilor speciale de deșeuri prin aport voluntar 
de la populație. 

Creșterea gradului de reutilizare și 
reciclare a deșeurilor din construcții și 
desființări eșalonat, astfel: 
- minimum 70% din cantitatea de 

deșeuri provenite din activitățile de 
construcții Începând cu anul 2020 

- Înființarea unor centre de colectare a deșeurilor 
nepericuloase din deșeurile de construcții și desființări 
provenite de la agenți economici, în unele din locațiile în care 
sunt aduse și DEEE-urile/ deșeurile voluminoase/ deșeurile 
periculoase menajere (cele înființate în localitățile urbane) și 
dotarea cu echipamente de concasare și stocare temporară, 
- Construirea unor platforme de tratare/valorificare/reciclare a 
deșeurilor inerte, cel puțin câte unul în fiecare zonă de 
colectare; 
- Stabilirea unor măsuri de autorizare și control a activităților 
de construcție și desfințări care să permită monitorizarea 
reală și adecvată a cantităților de deșeuri generate și a 
modului de gestionare a acestora 

Pe baza măsurilor prezentate în tabelul anterior, au fost definite 3 alternative de 
gestionare a deșeurilor municipale în județul Gorj: 

Tabel 10.2. Descrierea alternativelor 

Alternativa Descriere 
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Alternativa Descriere 

Alternativa 
“zero” 

Investițiile realizate anterior. Se presupune că în anul 2020 toate instalațiile vor 
fi în operare 

Alternativa 1 
(propusă prin 
PNGD) 

Alternativa 0 (cu funcționarea doar a unora din instalațiile existente) + 
extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
modernizare/extindere instalații de transfer, sortare + instalație de compostare 
+ TMB cu biouscare + digestie anaerobă + construcție celulă nouă de 
depozitare 

Alternativa 2 

Alternativa 0 (cu funcționarea doar a unora din instalațiile existente) + 
extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
modernizare/extindere instalații de transfer, sortare, și compostare + instalație 
TMB cu biouscare cu lunii separate pentru biodeșeurile colectate separat și 
cele colectate în amestec + construcție celula de depozitare nouă 

10.2. Descrierea alternativelor 

10.2.1. Alternativa „zero” 

Alternativa nu prevede investitii, fiind, astfel, luate în considerare doar instalațiile 
existente. 

Ținta este de pregătire pentru reutilizare și reciclare a minim 50% din deșeurile 
reciclabile generate. Cantitatea de deșeuri reciclabile generată va fi de 12.078 t/an, iar 
cantitatea care trebuie reutilizată și reciclată este de 6.415 t/an. 

Eficiența maximă a unei stații de sortare care lucrează cu deșeuri reciclabile în amestec 
este: 20% deșeuri reciclabile, 40% biodeșeuri, 40% reziduuri. 

Stațiile de sortare existente au capacitatea totală de 13.050 t/an, deci pot procesa 
cantitatea de 12.078 t/an, dar din cauza eficienței reduse se va asigura, doar 
reutilizarea și reciclarea a maxim 2.416 t. Restul de 71.085 t vor merge la depozitare. 

Nu se va atinge nici ținta de reducere de la depozitare a deșeurilor biodegradabile. 

10.2.2. Alternativa 1 

În această alternativă se vor construi noi instalații și anume: stație de sortare, stație de 
compostare, TMB și instalație de DA și se va introduce sistemul de compostare 
individuală a deșeurilor biodegradabile generate în zone rurale (5.000 t/an, 25.000 de 
compostoare). 

De asemenea, vor fi modernizate stațiile de sortare și transfer existente. 

În tabelul de mai jos se prezintă bilanțul masic. 

Tabel 10.3. Bilanț masic al Alternativei 1 (t/an) 
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Fluxuri de deșeuri 2025 La tratare 
SS/TMB/DA 

Eficiența Reciclabile Biodeșeuri/ 
Compost 

RDF/SRF Reziduuri 

Total deșeuri municipale, 
din care: 64.270       

Reciclabile, total 14.589       

Colectate separat 10.942 10.942 75% 8.207   2.736 

Colectate în amestec 3.647 3.647 40% 1.459   2.188 

Biodeșeuri, total 34.448       

Compostare individuală 5.000    5.000   

Colectate separate, la 
instalația de digestive 
anaerobă 

15.502 15.502 

Reciclabile – 
5% 

Compost – 
20% 

RDF – 40% 
Reziduuri – 

20% 

775 3.100 6.201 3.100 

Biodeșeuri colectate în 
amestec – 13946, deșeuri 
reziduale – 12117, 
total 26063, la TMB 

26.063 26.063 

Reciclabile – 
5% 

Compost – 
20% 

RDF – 40% 
Reziduuri – 

20% 

1.303 5.213 10.425 5.213 

Deșeuri verzi, stație de 
compostare 2.163 2.163 97%  2.098  65 

Deșeuri inerte (stradale) 952      952 

TOTAL 64.269   11.744 15.411 16.626 
14.254 
Maxim 
33.600 

Ținta 32.135       

Reciclat și valorificat 43.781       

Cantitatea reutilizată și reciclată este de 43.781 t, cantitatea depozitată de 14.254 t, sub 
cantitatea maximă admisă de 33.600 t. 

Se atinge ținta și se obține și biogaz de la instalația de DA (100 Nmc/tde deșeu 
procesat), respectiv 1.000.000 Nmc/an care se va valorifica energetic. 

Din instalația de DA se va obține și o parte umedă (150 kg/t de deșeu procesat), 
respectiv 1.500 t/an ce va fi filtrată și folosită în procesul de digestie anaerobă care va fi 
un proces semi-uscat. 
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Figura 10.1. Schema fluxurilor deșeurilor municipale pentru Alternativa ”Unu” 

10.2.3. Alternativa 2  

În această alternativă se vor construi noi instalații și anume: stație de sortare, stație de 
compostare, TMB cu două linii, una pentru biodeșeurile colectate separat și una pentru 
biodeșeurile colectate în amestec.  

Se va introduce sistemul de compostare individuală a deșeurilor biodegradabile 
generate în zone rurale (5.000 t/an, 25.000 de compostoare) De asemenea, vor fi 
modernizate stațiile de sortare și transfer existente. 

În tabelul de mai jos se prezintă bilanțul masic. 

Tabel 10.4. Bilanț masic al Alternativei 2 (t/an) 

Fluxuri de deșeuri 2025 
La tratare 

SS/TMB/DA 
Eficiența Reciclabile 

Biodeșeuri/ 
Compost 

RDF/SRF Reziduuri 

Total deșeuri municipale, din 
care: 

64.270       

Reciclabile, total 14.589       

Colectate separat 10.942 10.942 75% 8.207   2.736 

Colectate în amestec 3.647 3.647 40% 1.459   2.188 

Biodeșeuri, total 34.448       

Compostare individuală 5.000    5.000   

Biodeșeuri colectate separat, 
la TMB (linia1) 

15.502 15.502 

Reciclabile 
– 5% 

Compost – 
20% 

RDF – 
40% 

Reziduuri 
– 20% 

775 3.100 6.201 3.100 

Biodeșeuri colectate în 
amestec – 13.946, deșeuri 

26.063 26.063 
Reciclabile 

– 5% 
1.303 5.213 10.425 5.213 
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Fluxuri de deșeuri 2025 
La tratare 

SS/TMB/DA 
Eficiența Reciclabile 

Biodeșeuri/ 
Compost 

RDF/SRF Reziduuri 

reziduale – 12.117, 
total 26.063, 
la TMB (linia2) 

Compost – 
20% 

RDF – 
40% 

Reziduuri 
– 20% 

Deșeuri verzi, stație de 
compostare 

2.163 2.163 97%  2.098  65 

Deșeuri inerte (stradale) 952      952 

TOTAL 64.269   11.744 15.411 16.626 
14.254 
Maxim 
33.600 

Ținta 32.135       

Reciclat și valorificat 43.781       

Cantitatea reutilizată și reciclată este de 43.781 t, cantitatea depozitată de 14.254 t, sub 
cantitatea maximă admisă de 33.600 t 

Nu se va obține energie din biogaz și puterea calorică a SRF-ului este mai redusă decât 
a RDF-ului (15 Mj/kg fată de 22 Mj/kg). 

Figura 10.2. Schema fluxurilor deșeurilor municipale pentru Alternativa ”Doi” 

În vederea alegerii alternativei celei mai avantajoase pentru gestionarea eficientă a 
deșeurilor și atingerea țintelor stabilite, analiza alternativelor s-a realizat în baza 
următorului set de criterii: 

� Criterii cantitative, acestea cuprind: 

 evaluarea financiară a costurilor cu investițiile și a celor de operare; 

 cuantificarea impactul asupra mediului prin estimarea emisiilor nete exprimate în 
tone emisii CO2 echivalent; 
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� Criterii calitative, acestea cuprind: 

 gradul de valorificare a deșeurilor; 

 riscul de piață; 

 conformitatea cu principiile economiei circulare; 

 alte criterii relevante la nivel județean. 

Evaluarea s-a realizat pentru toate alternativele analizate, Alternativa 1 obținând cel mai 
mare punctaj. 

10.3. Criterii de selecție utilizate la alegerea alternativei optime  

Selecția alternativei propusă spre implementare este realizată în urma comparării 
impactului potențial a celor 3 alternative asupra mediului, pentru a identifica alternativa 
cu impactul cel mai redus.  

Este evident faptul că implementarea Alternativei 0 – situația neimplementării PJGD, 
are impactul cel mai mare asupra mediului. În plus, Alternativa 0 nu asigură îndeplinirea 
obiectivelor și țintelor PJGD.  

Criteriul aplicat la evaluarea alternativelor este impactul implementării acestora asupra 
factorilor de mediu, în vederea identificării alternativei cu impactul potențial cel mai 
redus.  

Astfel, cele 2 alternative au fost comparate pe baza evaluării impactului potențial, 
evaluare prezentată în Capitolul 7 Potențiale efecte semnificative asupra mediului.  

Factorii/aspectele de mediu care au fost luați în considerare la compararea celor 2 
alternative, reprezentând astfel criterii de selecție, sunt următorii:  

- Factorii de mediu: apă, aer (alte emisii), sol/subsol, resurse naturale;  

- Aspecte de mediu: schimbări climatice (gaze cu efect de seră), biodiversitate;  

- Sănătatea umană, patrimoniul cultural, riscul de piață. 

10.4. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra mediului 

În această secțiune, pentru fiecare criteriu de selecție în parte, este prezentată 
evaluarea celor 3 alternative propuse de PJGD pentru gestionarea deșeurilor 
municipale. 

10.4.1. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra factorului de mediu Apă 

Principalele surse de poluare a apei în cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor sunt:  
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- 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 canalizare.  

În condițiile unei operări corespunzătoare a instalațiilor de tratare a deșeurilor 
municipale (proiectate și operate conform prevederilor legale) un potențial impact 
negativ asupra factorului de mediu apă este apreciat a se produce accidental și pe 
termen scurt, până la remedierea problemelor apărute. Pe termen lung impactul este 
apreciat a fi nesemnificativ în toate alternativele.  

În cazul implementării Alternativei „zero” impactul potențial asupra factorului de mediu 
apă (prezentat în Capitolul 3.3 Evoluția mediului în situația neimplementării PJGD) este 
mai mare comparativ cu impactul potențial al implementării Alternativei 1, respectiv al 
Alternativei 2 (cantitatea de deșeuri depozitată este mai mare). 

10.4.2. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra Schimbărilor climatice 

La estimarea emisiilor de CO2e au fost utilizați factorii de emisie din Metodologia 
JASPERS de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele de 
deșeuri17. Astfel au fost considerați factori de emisie, pentru fiecare operație de tratare 
a deșeurilor precum și pentru reciclarea deșeurilor prezentați în tabelul 7.6., din 
secțiunea 7.3.2. 

Pornind de la cantitățile de deșeuri tratate, pentru fiecare alternativă în parte s-a estimat 
emisia de CO2e pentru următoarele categorii de deșeuri: 

- deșeuri colectate în amestec și transportate direct la depozitare, fără o tratare 
prealabilă (în cazul alternativelor „zero”, 1 şi 2; din anul 2023 sunt numai 
deșeurile rezultate de la măturatul stradal vor fi transportate la depozitare fără a 
suferi o operație de tratare prealabilă); 

- deșeuri colectate în amestec, transformate în RDF (în urma procesului de 
sortare) și transportate la valorificare energetică - este cazul tuturor celor 3 
alternative analizate, cantitatea fiind mai ridicată în cazul alternativei „zero”; 

- biodeșeuri colectate separat și compostate - este cazul tuturor celor 3 alternative 
analizate;  

                                            
 
17 http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/4948011/13-03-

11%20JASPERS%20WP_Methodology%20for%20GHG%20Emission%20Calculation_Waste%20Calculation_FINAL.pdf?version=1&modi

ficationDate=1366389231000&api=v2, accesat februarie 2020 
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- biodeșeuri colectate separat și tratate aerob (TMB) – numai în cazul alternativei 
1 și 2; în cazul alternativei „zero”, biodeșeurile nu se colectează separate; 

- deșeuri colectate separat și reciclate - este cazul tuturor celor 3 alternative 
analizate, cantitatea fiind mai ridicată în cazul alternativelor „1” şi „2” comparativ 
cu alternativa „zero”, care nu asigură atingerea țintelor de pregătire pentru 
reutilizare și reciclare. 

În urma estimărilor realizate au fost obținute următoarele valori privind emisia de CO2e 
(valorile reprezintă suma emisiilor în perioada 2025 – 2040); 

• Alternativa „zero”  - 32.484 tone; 

• Alternativa 1   - 182.768 tone; 

• Alternativa 2   - 106.226 tone. 

Alternativa 1 asigură cea mai mare reducere a emisiilor de CO2e, primind astfel 
punctajul cel mai mare (3 puncte). Alternativa „zero” primește 1 punct, iar alternativa 1 
primește 2 puncte. 

10.4.3. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra factorului de mediu Aer 

Alternativa 1 asigură emisii mai reduse de gaze cu efect de seră și este alternativa 
recomandată. 

În cazul implementării Alternativei „zero” impactul potențial asupra factorului de mediu 
aer (prezentat în Capitolul 3.3 Evoluția mediului în situația neimplementării PNGD) este 
mai mare comparativ cu impactul potențial al implementării Alternativei 1, respectiv a 
Alternative 2 - emisiile de poluanți totale anuale sunt mai mari. 

10.4.4. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra factorului de mediu Sol/Subsol 

Principala formă de impact negativ asupra solului este generată în principal de 
ocuparea definitivă a terenurilor unde se vor construi viitoarele instalații de deșeuri. Dup 
cum s-a menționat anterior: 

- Alternativa 1 prevede construirea de noi instalații și anume: stație de sortare, 
stație de compostare, TMB și instalație de DA, precum și introducerea 
sistemului de compostare individuală a deșeurilor biodegradabile generate în 
zone rurale (5.000 t/an, 25.000 de compostoare). De asemenea, vor fi 
modernizate stațiile de sortare și transfer existente. 

- Alternativa 2 implică construirea de noi instalații și anume: stație de sortare, 
stație de compostare, TMB cu două linii, una pentru biodeșeurile colectate 
separat și una pentru biodeșeurile colectate în amestec, precum și introducerea 
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sistemului de compostare individuală a deșeurilor biodegradabile generate în 
zone rurale (5.000 t/an, 25.000 de compostoare) De asemenea, vor fi 
modernizate stațiile de sortare și transfer existente. 

Din punctul de vedere al instalațiilor ce vor fi construite, diferența dintre Alternativa 1 și 
Alternativa 2, constă în faptul că Alternativa 2 presupune construirea unei instalații TMB 
cu 2 linii de procesare, ceea ce va ocupa o suprafață mai mică decât în cazul 
Alternativei 1, care conține o instalație de digestie anaerobă. 

În cazul implementării Alternativei „zero” impactul potențial asupra factorului de mediu 
sol/subsol (prezentat în Capitolul 3.3 Evoluția mediului în situația neimplementării 
PJGD) este mai mare comparativ cu impactul potențial al implementării Alternativei 1, 
respectiv al Alternativei 2 (ocuparea definitivă a unor suprafețe de terenuri mai mari). 

10.4.5. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra Biodiversității 

În condiții de funcționare conformă a instalațiilor construite, impactul potențial asupra 
biodiversității este similar pentru cele 2 alternative analizate. 

10.4.6. 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.  

În ceea ce privește aspectul care face diferența dintre cele 2 alternative din punctul de 
vedere al posibilului impact asupra sănătății umane, acesta este reprezentat de emisiile 
de poluanți în atmosferă.  

În cazul implementării Alternativei „zero” impactul potențial asupra sănătății umane 
(prezentat în Capitolul 3.3 Evoluția mediului în situația neimplementării PJGD) este mai 
mare comparativ cu impactul potențial al implementării Alternativei 1, respectiv a 
Alternativei 2 (cantitățile depozitate sunt mai mari, iar acestea sunt sursă majoră de 
emisii GES). 

Deoarece Alternativa 1 asigură o mai mare reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră aceasta este alternativa recomandată. 

10.4.7. Evaluarea alternativelor din punct de vedere al impactului potențial asupra 
Patrimoniului cultural 

Impactul asupra patrimoniului cultural național și universal și a peisajului național din 
care fac parte monumentele istorice de tip monument, ansamblu și sit, clasate prin Lista 
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monumentelor istorice, precum și imobilele aflate în zonele de protecție a acestora și 
siturile arheologice trecute în Repertoriul Arheologic Național, a fost evaluat doar în 
termeni generali. Conform art. 23 al Legii nr. 422/2001, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, una dintre condițiile pentru viitoarele instalații de tratare a 
deșeurilor sau a oricărui tip de intervenții este ca amplasamentele sa nu se situeze în 
perimetrul monumentelor istorice sau în zonele de protecție a monumentelor istorice 
care fac parte din patrimoniul cultural național și universal. 

Impactul potențial evaluat este același în cazul ambelor alternative analizate în PJGD, 
impactul potențial negativ apărut în urma amplasării instalațiilor de tratare a deșeurilor 
în zonele de protecție a monumentelor istorice nedepinzând de tipul instalației.  

În cazul implementării Alternativei „zero” impactul potențial asupra patrimoniului cultural 
național și universal (prezentat în Capitolul 3.3 Evoluția mediului în situația 
neimplementării PNGD) este similar cu cel al Alternativei 1, respectiv cel al Alternativei 
2. 

10.4.8. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra Resurselor naturale 

Implementarea măsurilor prevăzute prin PJGD au un impact pozitiv asupra resurselor 
naturale prin promovarea cu prioritate a prevenirii şi a valorificării materiale a deșeurilor 
reciclabile și a biodeșeurilor sub formă de compost.  

Noile instalații de tratare a deșeurilor propuse, eficientizarea/modernizarea instalațiilor 
existente vor asigura obținerea de SRF/RDF în cazul instalaţiilor de tratare mecanică și 
sortare, biogaz în cazul digestorului și material fertilizant în cazul instalației de 
compostare.   

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. 

Gradul de conformare al Alternativelor cu principiile economiei circulare este prezentat 
în tabelul următor. 

Tabel 10.5. Conformarea cu principiile economici circulare pe alternative (t/an) 

Criterii de conformitate cu principiile 
economiei circulare 

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Cantitate de deșeuri valorificate prin 
reciclare materială 

58500* 
58500* 58500* 

Cantitate de deșeuri valorificate energetic 2600* 
139000 175000 

Cantitate de deșeuri depozitate final 1000*   
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*cantităti anuale, calculate ca medie a prognozelor pe perioada 2020-2040 

Reciclarea deșeurilor 

Oricare ar fi alternativa implementată (1 sau 2), cantitatea de deșeuri reciclabile 
(hârtie/carton, plastic, metal, sticlă și lemn) reciclată, respectiv cantitatea de biodeșeuri 
tratată din care se obține compost/digestat valorificat în agricultură este similară.  

Pe cale de consecință, cele 2 alternative asigură conservarea aceleași cantități de 
resurse naturale utilizate pentru producerea acestor materiale.  

În cazul implementării Alternativei „zero” cantitatea de deșeuri reciclată este mai 
redusă, presiunea asupra utilizării resurselor naturale fiind mai mare. 

Producerea de energie 

Pentru fiecare alternativă în parte s-a calculat gradul de valorificare energetică a 
deșeurilor, luând în considerare ținta aferentă de valorificare energetică de minim 15% 
din cantitatea totală de deșeuri municipale începând cu anul 2025.  

Cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată energetic s-a calculat raportând cantitățile 
de deșeuri cu potențial de valorificare energetică la cantitățile de deșeuri municipale 
colectate. Au fost luate în considerare cantitățile de reziduuri de la stațiile de sortare a 
deșeurilor reciclabile sau din instalațiile de tratare a deșeurilor biodegradabile sau 
reziduale care au potențial de valorificare energetică. 

În cazul județului Gorj, operațiile de tratare prin care se asigură și valorificarea 
energetică a deșeurilor tratate sunt: sortarea deșeurilor colectate în amestec și 
obținerea de RDF, tratarea mecano-biologică pentru deșeurile colectate în amestec și 
digestia anaerobă (rezultă atât RDF iar din procesul de digestie rezultă metan care este 
valorificat energetic). Deșeurile valorificabile energetic rezultate din stația de sortare și 
TMB se valorifică termic în instalații specializate, iar biogazul se valorifică energetic în 
instalații de cogenerare cu obținere de energie electrică și agent termic 

Pentru a stabili care dintre cele 2 alternative utilizează cel mai eficient potențialul 
energetic al deșeurilor, asigurând astfel aplicarea ierarhiei deșeurilor și prezervarea 
resurselor naturale, s-a realizat o comparație între energia produsă de instalațiile de 
gestionare a deșeurilor din cadrul fiecărei alternative. 

Conform estimărilor realizate, implementarea Alternativei „zero” asigură un grad minim 
de valorificare energetică de cca. 2%, pe când gradul de valorificare energetică a 
deșeurilor rezultat în urma implementării Alternativelor ”Unu” și ”Doi” este de cca 18,5%.  

10.4.9. Evaluarea alternativelor din punctul de vedere al impactului potențial 
asupra mediului generat de Riscul de piață 

Riscul de piață a fost analizat din perspectiva garantării preluării materialului/deșeului 
rezultat în urma tratării deșeurilor municipale la instalațiile propuse în cadrul fiecărei 
alternative în parte. În urma aplicării activităților de tratare a deșeurilor pot rezulta 
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deșeuri tratate, materiale și/sau energie pentru care este necesară asigurarea preluării 
(în anumite condiții), astfel încât activitatea de tratare să își atingă scopul. 

În tabelele următoare sunt prezentate principalele output-uri pentru fiecare categorie de 
instalații propusă în cadrul alternativelor analizate, output-uri pentru care trebuie să se 
garanteze preluarea, astfel încât funcționarea acestor instalații să își atingă scopul. 

Tabel 10.6. Rezultatul analizei Alternativei ”Unu”, la nivelul anului 2025 

Instalație de 
tratare a 

deșeurilor 
Output-uri Utilizare 

Posibilitatea de valorificare pe 
piață 

Instalație de 
sortare a 
deșeurilor 
reciclabile 

Materiale reciclabile 
sortate, pe categorii 
(hârtie, carton, 
plastic, metal și 
sticlă) 

Operatori economici 
reciclatori 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă. 
Calitatea materialelor obținute 
este bună, cu obținere de venituri 

Fracție de deșeuri 
reciclabile 
amestecate (RDF) 

Co-incinerare în fabrici 
de ciment 
Instalații de valorificare 
termică 
(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată de 
valorificare pe piața internă 
Calitatea materialului nu este 
uniformă în general nu se obțin 
venituri, ci sunt costuri 

Reziduuri de la 
sortare 

Depozit conform de 
deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare 
pe depozite, reprezintă costuri 
pentru activitate 

Instalații 
compostare 

Compost 

Fertilizare în agricultură 
pe soluri 
Amendarea calității 
solului 
Ferme de creștere 
ciuperci 
Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, 
limitată însă de calitatea 
compostului (există standarde de 
certificare a calirății la nivel 
european, încă nu în România). 
Calitate bună a materialului 
obținut, cu posibilitate de obținere 
de venituri sau costuri, funcție de 
utilizare 

Reziduuri de la 
compostare 

Depozite conforme de 
deșeuri ca material de 
acoperire 
Activități de 
ecologizare, reabilitare, 
refacere terenuri 
degradate 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă. 
Calitate bună a materialului 
obținut, cu posibilitate de obținere 
de venituri sau costuri, funcție de 
utilizare 

Instalație TMB cu 
digestie anaerobă 

Fracție de deșeuri 
reciclabile sortate 
din tratarea 
mecanică (metalice 
și plastic) 

Operatori economici 
reciclatori 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă. 
Calitate medie a materialului 
obținut, cu obținere de venituri 

RDF 
Co-incinerare în fabrici 
de ciment 
Instalații de valorificare 

Posibilitate mediu-ridicată de 
valorificare pe piața internă 
Calitatea materialului nu este 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 258 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

Instalație de 
tratare a 

deșeurilor 
Output-uri Utilizare 

Posibilitatea de valorificare pe 
piață 

termică 
(piroliză/gazeificare) 

uniformă. In general nu se obțin 
venituri, ci sunt costuri 

Biogaz/ energie 
termică și/sau 
electrică 

Rețeaua locală de 
energie termică sau 
electrică 
Utilizare în instalație 
pentru consum propriu 

Posibilitate mediu-scăzută, 
limitată de calitatea biogazului 
(compoziția în CH4) Este 
obligatorie investiție suplimentară 
în instalație de cogenerare sau 
sisteme de curățare a biogazului 
(în cazul valorificării ca atare) 
Psibilitate de reducere a 
costurilor de producție prin 
utilizarea internă a produselor  
Cererea pe piața internă actuală 
depinde de necesitățile locale 

Digestat 

Depozite conforme de 
deșeuri ca material de 
acoperire 
Activități de 
ecologizare, reabilitare, 
refacere terenuri 
degradate 
Material fertilizant 

Digestatul este supus maturării 
pentru obținerea de material 
fertilizant sau de tip CLO. 
Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă 
Calitate bună a materialului 
obținut, cu posibilitate de obținere 
de venituri sau costuri, funcție de 
utilizare 

Reziduuri de la 
tratarea mecanică 
și din maturarea 
digestatului 

Depozit conform de 
deșeuri 

Posibilitate ridicată de eliminare 
pe depozite, reprezintă costuri 
pentru activitate 

Alternativa 2 are output-urile prezentata în tabelul de mai jos. 

Tabel 10.7. Rezultatul analizei Alternativei „Doi”, la nivelul anului 2025 

Instalație de tratare 
a deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de 

valorificare pe piață 

Instalație de 
sortare a 
deșeurilor 
reciclabile 

Materiale reciclabile 
sortate, pe categorii 
(hârtie, carton, plastic, 
metal și sticlă) 

Operatori economici 
reciclatori 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă 
Calitatea materialelor 
obținute este bună, cu 
obținere de venituri 

Fracție de deșeuri 
reciclabile amestecate 
(RDF) 

Co-incinerare în fabrici 
de ciment 
Instalații de valorificare 
termică 
(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată 
de valorificare pe piața 
internă. Calitatea 
materialului nu este 
uniformă în general nu se 
obțin venituri, ci sunt costuri 

Reziduuri de la sortare Depozit conform de Posibilitate ridicată de 
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Instalație de tratare 
a deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de 

valorificare pe piață 
deșeuri eliminare pe depozite, 

reprezintă costuri pentru 
activitate 

Instalații 
compostare 

Compost 

Fertilizare în agricultură 
pe soluri 
Amendarea calității 
solului 
Ferme de creștere 
ciuperci 
Sere de flori, florării 

Posibilitate mediu-ridicată, 
limitată însă de calitatea 
compostului (există 
standarde de certificare a 
calirății la nivel european, 
încă nu în România). 
Calitate bună a materialului 
obținut, cu posibilitate de 
obținere de venituri sau 
costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 
compostare 

Depozite conforme de 
deșeuri ca material de 
acoperire 
Activități de 
ecologizare, reabilitare, 
refacere terenuri 
degradate 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă. 
Calitate bună a materialului 
obținut, cu posibilitate de 
obținere de venituri sau 
costuri, funcție de utilizare 

Instalație TMB cu 
biouscare 

Fracție de deșeuri 
reciclabile sortate din 
tratarea mecanică 
(metalice și mai puțin 
plastic) 

Operatori economici 
reciclatori 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă. 
Calitate medie a 
materialului obținut, cu 
obținere de venituri 

RDF 

Co-incinerare în fabrici 
de ciment 
Instalații de valorificare 
termică 
(piroliză/gazeificare) 

Posibilitate mediu-ridicată 
de valorificare pe piața 
internă. Calitatea 
materialului nu este 
uniformă în general nu se 
obțin venituri, ci sunt costuri 

CLO (compost-like-
output) 

Depozite conforme de 
deșeuri ca material de 
acoperire 
Activități de 
ecologizare, reabilitare, 
refacere terenuri 
degradate 

Posibilități crescute de 
valorificare pe piața internă. 
Calitate bună a materialului 
obținut, cu posibilitate de 
obținere de venituri sau 
costuri, funcție de utilizare 

Reziduuri de la 
tratarea mecanică și 
de la rafinarea după 
tratarea biologică 

Depozit conform de 
deșeuri 
Incinerare cu 
valorificare energetica 

Posibilitate ridicată de 
eliminare pe depozite, 
reprezintă costuri pentru 
activitate 

Energie termică și/sau 
electrică 

Rețeaua locală de 
energie termică sau 
electrică 
Utilizare în instalație 

Posibilitate de reducere a 
costurilor de producție prin 
utilizarea internă a 
produselor. Cererea pe 
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Instalație de tratare 
a deșeurilor 

Output-uri Utilizare 
Posibilitatea de 

valorificare pe piață 
pentru consum propriu piața internă actuală 

depinde de necesitățile 
locale 

10.5. Rezultatele analizei alternativelor 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele analizei celor 3 alternative (Alternativa 
„zero”, Alternativa 1 și Alternativa 2), după aplicarea celor 9 criterii de evaluare. Pentru 
fiecare criteriu în parte, punctajul cel mai mare s-a acordat alternativei cele mai 
favorabile. În cazul în care, din diferite motive, evaluarea, respectiv compararea nu au 
putut fi realizate, alternativele nu au fost punctate. 

Tabel 10.8. Rezultatele analizei alternativelor 

Nr.crt. Criteriu 
Alternativa 

”zero” 
Alternativa 1 Alternativa 2 

1. Impactul asupra apei 1 3 2 

2. 
Impactul asupra schimbărilor 
climatice 

1 3 2 

3. Impactul asupra aerului 1 3 2 

4. Impactul asupra sol/subsol 1 3 2 

5. Impactul asupra biodiversității 1 3 3 

6. 
Impactul asupra sănătății 
umane 

1 2 3 

7. 
Impactul asupra resurselor 
naturale 

1 2 3 

8. 
Impactul asupra resurselor 
naturale – reciclarea 
deșeurilor 

1 1 1 

9. 
Impactul asupra resurselor 
naturale – producerea de 
energie 

1 2 2 

10. 
Impactul asupra patrimoniului 
cultural 

3 3 3 

11. 
Impactul riscului de piață 
asupra mediului 

3 2 2 

 PUNCTAJ TOTAL 15 27 25 

Alternativa care a obținut cel mai mare punctaj și care are cel mai redus impact asupra 
mediului este Alternativa 1. Aceasta propune extinderea sistemului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor, optimizarea și/sau reabilitarea 
stațiilor de transfer și sortare existente, construirea unei stații de sortare cu obținere de 
materiale reciclabile sortate și fracții de deșeuri reciclabile amestecate (RDF), tratarea 
deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor într-o instalație de tratatre mecano-biologică și 
instalație de digestie anaerobă cu obținere de, biogaz și RDF, tratarea deșeurilor verzi 
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într-o instalație de compostare cu obținere de material fertilizant. Deșeurile valorificabile 
energetic rezultate din stația de sortare și TMB se valorifică termic în instalații 
specializate, iar biogazul se valorifică energetic în instalații de cogenerare cu obținere 
de energie electrică și agent termic. De asemenea, este prevăzută construirea unei 
celule pentru depozitarea deșeurilor în vederea asigurării unei capacități de eliminare 
de cca 9.764 t/an (începând din 2031), doar pentru reziduuri din stațiile de sortare, 
stația de compostare, DA, TMB și deșeuri din măturat stradal. 

10.6. Descrierea alternativei alese 

Investițiile propuse a se realiza pentru fiecare componentă a sistemului de management 
al deşeurilor municipale conform alternativei ”Unu”, rezultată a fi optimă pentru judeţul 
Gorj prevăd:  

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale;  

 Stații de transfer existente (modernizare/completare); 

 Stații de sortare existente (modernizare/completare); 

 Stație de sortare nouă pentru zona 1 Târgu Jiu (capacitate de sotare – 8000t/an); 

 Stație de compostare deșeuri verzi (capacitate de tratare 3.600 t/an); 

 Instalație de tratare mecano-biologică (capacitate de tratare 18.500 t/an); 

 Instalație de digestie anaerobă (capacitate de tratare 10.000 t/an); 

 Depozitarea deșeurilor (anual 9.764 t/an). 

Colectarea și transportul deșeurilor municipale 

În continuare este descris sistemul de colectare pentru fiecare categorie și fracție de 
deșeuri municipale.  

Colectarea și transportul deșeurilor menajere în amestec  

Sistemul de colectare propus este:  

 în mediul urban:   

 în zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare 
stradală supraterane și subterane;  

 în zona caselor: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l,  

 în mediul rural, 

 colectare din poartă în poartă în pubele de 120 l.  

În zonele în care nu există drum accesibil colectarea deșeurilor în amestec se 
realizează prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale. 
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Aplicarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”  

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale 
li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât 
arunci”.  

Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte pentru a stimula prevenirea 
generării deșeurilor și, pe de altă parte, pentru stimularea colectării separate a 
deșeurilor reciclabile.  

Acest instrument se va aplica pentru deșeurile menajere colectate în amestec, fie prin 
reducerea frecvenței de colectare, fie prin micșorarea volumului 
recipientului/recipientelor de colectare.   

În cazul deșeurilor menajere, acest instrument se va aplica după cum urmează:  

 În mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a 
deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;  

 În mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru 
colectarea deșeurilor reziduale;   

 În mediul urban, zona de case se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de 
colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an.  

Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de reducere a 
taxei de salubrizare.   

Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere 

Sistemul de colectare propus a fi implementat progresiv este:  

 în mediul urban:  

 în zona gospodăriilor individuale cu pubelă de 120 l; 

 în zonele de blocuri – implementarea sistemului de colectarea separată a 
biodeșeurilor prin aport voluntar în containere de 1,1 m3. 

 mediul rural 

 compostarea îndividuală a unei cantități de 6000 t/an; 

 colectarea cu pubele de 240 l, cîte 1 pubelă pe gospodărie. 

Colectarea și transportul deșeurilor similare și din piețe  

În prima fază de planificare (2020-2024), operatorii de salubrizare vor asigura 
colectarea deșeurilor similare celor menajere pe 4 fracții:  

 Deșeuri din plastic și metal;   

 Deșeuri din hârtie și carton;  
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 Deșeuri din sticlă;   

 Deșeuri reziduale.  

Începând cu anul 2025, la nivelul întregului județ, pe lângă cele 4 fracții menționate mai 
sus, se va asigura colectarea biodeșeurilor generate în piețe, cantine și restaurante.  

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul de 
colectare și transport le va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.  

Colectarea și transportul deșeurilor din parcuri și grădini  

Colectarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini este în responsabilitatea autorităților 
publice, care vor asigura, transportul acestora direct la stația de compostare. 

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase   

Colectarea se va face trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural, la o dată 
anunțată în prealabil de operator. Populația va depune deşeurile voluminoase în 
punctele de pre-colectare existente pentru deşeurile menajere reziduale (în cazul 
populației care locuiește la bloc) sau în fața porții (în cazul populației care locuiește la 
casă), astfel încât să nu fie împiedicată circulația auto și pietonală. Operatorul de 
salubrizare, asigură preluarea acestor deșeuri, gratuit în baza tarifului pentru colectarea 
și transportul deșeurilor menajere, în vederea transportului la centrele de stocare 
temporară a fluxurilor speciale de deșeuri.  

De asemenea, populația va avea posibilitatea de a preda, gratuit, deșeurile 
voluminoase direct la centrele de stocare temporară.   

Centre de stocare temporară  

La nivelul județului Gorj nu există centre pentru stocarea temporară a deșeurilor 
voluminoase. Conform prevederilor PNGD este necesară realizarea a minim 1 centru 
pentru fiecare localitate urbană. 

Sunt necesare 9 centre de stocare, și anume în 2 municipii: Târgu-Jiu şi Motru și în 7 
orașe: Ţicleni, Rovinari, Turceni, Novaci, Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Tismana. 

Colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile municipale 

Pentru acest tip de deșeuri se recomandă colectarea deșeurilor periculoase din 
gospodării cu autovehicul specializat cu o frecvență stabilită. Se propune modificarea 
sistemului actual progresiv până în anul 2025.  

Astfel, deşeurile menajere periculoase vor fi colectate trimestrial de la generatorii 
casnici din mediul urban și semestrial în mediul rural, în puncte de colectare prestabilite, 
unde mijlocul de transport specializat va staționa câteva ore, primind deşeurile 
periculoase aduse de cetățeni la acesta.  
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Operatorul de salubrizare, va asigură preluarea acestor deșeuri, gratuit în baza tarifului 
pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere, în vederea transportului la centrele 
de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri aceleași cu deșeurile 
voluminoase, DEEE etc.). 

De asemenea, populația va avea posibilitatea de a preda, gratuit, deșeurile periculoase 
municipale direct la centrele de stocare temporară.  

Alternativa 1, aleasă pentru a fi implementată în perioada de planificare 2020-2025, 
cuprinde, pe lângă infrastructura existentă, următoarele investiții: 

 Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din 
hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă din deșeurile 
menajere și deșeurile similare); 

 Introducerea colectării din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile 
(plastic/metal și hârtie/carton), în zonele de case urban și în mediul rural; 

 Colectarea deșeurilor reciclabile menajere și similare se realizează cu 20% 
impurități. 

 Rata de capturare a deșeurilor reciclabile menajere și similare de 55% în 
2020, 60% în 2021, 65% în 2022, 70% în 2023, 75% în perioada 2024-2034, 
85% în perioada 2035-2042; 

 Se consideră că 1% din deșeurile reciclabile provenite de la populația din 
mediul rural și 5% din cele provenite de la populația din mediul urban vor fi 
colectate în alte sisteme decât cel de salubrizare (respectiv de către colectori 
autorizați). 

 Extinderea la nivelul întregului județ a colectării separate a biodeșeurilor verzi din 
parcuri și grădini și piețe, colectarea din poartă în poartă a deșeurilor 
biodegradabile vegetale/verzi din mediul urban, colectarea deșeurilor 
biodegradabile din zona de blocuri din mediu urban și de la agenții economici;  

 Stimularea compostării individuale a biodeșeurilor în mediul rural începând 
cu 2025 (5.000 t/an, 25.000 de gospodării); 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din zona de case și blocuri 
din mediul urban se realizează cu o rată de 45% în perioada 2020-2024, 
50% în perioada 2025-2034 și 60% în până la sfârșitul perioadei de 
prognoză, cu maxim 2% impurități; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la populația din mediul 
rural, completată cu continuarea compostării individuale, se realizeaza cu o 
rată de 40% până în 2034 și de 60% începând din 2035; 
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 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la agenți economici se 
realizează cu o rată crescătoare de colectare începând de la 50% în 
perioada 2020 și ajungând până la 80% începând din 2035, cu 2% 
impurități; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din parcuri și grădini cu o 
rată de 90% începând din 2020, cu 2% impurități; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din piețe începând din 
2020, cu o rată de 100%, cu 2% impurități. 

 Investiții pentru colectarea/valorificare deșeurilor de construcții și desființări și a 
altor fluxuri de deșeuri speciale. 

 Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de transfer existente pentru asigurarea 
funcționării la capacitățile de transfer proiectate;  

 Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de sortare existente pentru asigurarea 
funcționării la capacitățile proiectate, creșterea randamentului de sortare și 
obținerea de SRF/RDF valorificabil energetic; 

 Deșeurile reciclabile sunt sortate în stațiile de sortare, mai puțin sticla, care 
se stochează temporar în aceste stații, înainte de a fi direcționată spre 
reciclatori;  

 Din stațiile de sortare rezultă 5% deșeuri nereciclabile, dar valorificabile 
energetic; începând cu anul 2025, acest procent crește la 18%, iar din 2030 
la 25%; 

 Randamentul stațiilor de sortare este de 75% în perioada 2020 - 2024, în 
creștere în perioada 2025 - 2042 (80% hârtie/carton, 90% metal, 80% 
plastic din totalul materialului intrat); sticla se stochează doar în stațiile de 
sortare, dar se consideră că randamentul de separare la reciclator este de 
85%;  

 Construirea unei instalații de compostare a deșeurilor verzi (capacitate minimă 
de 3.600 t/an); 

 Realizare și punere în funcțiune începând cu anul 2024 a unei instalații de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile colectate în amestec (capacitate de tratare de 
18.500 t/an) și a unei instalații de digestie anaerobă (cu capacitate de 10.000 
t/an) pentru asigurarea capacității necesare de tratare, creșterea procentului de 
materiale reciclabile obținute, obținerea de material fertilizant, reducerea 
cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, obținerea de RDF (material 
pentru valorificare energetică) și obținerea de biogaz pentru o instalatie de 
cogenerare. 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 266 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

 Deșeurile valorificabile energetic rezultate din stația de sortare și TMB se 
valorifică termic în instalații specializate. 

 Biogazul se valorifică energetic în instalații de cogenerare cu obținere de 
energie electrică și agent termic. 

 Construcția și punerea în funcțiune a unui nou depozit de deșeuri conform pentru 
asigurarea unei capacități de eliminare de cca 9.764 t/an (începând din 2031), 
doar pentru reziduuri din stațiile de sortare, stația de compostare, DA, TMB și 
deșeuri din măturat stradal. 

În figura 10.1. este prezentat fluxul deşeurilor în cazul Alternativei ”Unu” pentru anul 
2025. 
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11. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 
MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPEMENTARII 
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.   

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 Gorj.   

În tabelul următor sunt prezentați indicatorii propuși a fi monitorizați, distinct pentru 
fiecare factor de mediu pentru care s-a evaluat impactul, precum şi o descriere a 
modului de evaluarea a indicatorilor şi a responsabililor.  

Tabel 11.1 Indicatori de monitorizare 

Factor monitorizat şi 
măsurile aferente Indicator monitorizare Ținta 

Evaluarea îndeplinirii 
indicatorului – surse 

de informații 
necesare evaluării 

Apă M.1 
M.2  

Rata de colectare 
separată biodeșeuri și 
deșeuri reciclabile din 
deșeurile municipale 

Reducerea cu 10% a 
ratei de generare deșeuri 
municipale   

- 45% rata colectare 
biodeșeuri în anul 
2020; 

- 55% rata de captare 
reciclabile în anul 
2020 şi 75% în 2025. 

Raportările anuale 
privind gestionarea 
deșeurilor elaborate de 
APM 

M.2 
M.3 

M.4 

Calitatea apelor de 
suprafață şi subterane 

Limitele maxime 
admisibile de încărcări 
cu poluanți ale apelor 
uzate (permeat) 
evacuate în receptori 
naturali, prevăzute în 
legislație şi în actele de 
reglementare în 
domeniul gospodăririi 
apelor, pentru instalațiile 
de deșeuri.   

Monitorizarea influenței 
depozitelor de deșeuri 
asupra apelor subterane 
(foraje de observație), 
conform legislației 
specifice şi actelor de 
reglementare. 

Raport anual privind 
starea mediului 
întocmit de APM  
Administrațiile Bazinale 
de apă 
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Factor monitorizat şi 
măsurile aferente Indicator monitorizare Ținta 

Evaluarea îndeplinirii 
indicatorului – surse 

de informații 
necesare evaluării 

Aer M.4 

M.5  

M.6 
M.7  

M.8 

Reducerea emisiilor 
poluanților atmosferici 
generați de activitățile 
de gestionare a 
deșeurilor raportat la 
cantitățile de poluanți 
emiși în anul 2018 

Limitele maxime 
admisibile de emisii 
prevăzute prin legislație 
şi prin actele de 
reglementare 

Raport anual privind 
starea mediului 
întocmit de APM 

Schimbări 
climatice 

M.7 
M.8 
M.9 
M.10 

Reducerea emisiilor 
GES generate din 
desfășurarea activităților 
de gestionare a 
deșeurilor raportat la 
cantitățile de poluanți 
emiși în anul 2018 

Reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 

Raport anual privind 
starea mediului 
întocmit de APM 

M.11 
M.12  

Numărul de fenomene 
meteorologice extreme 
cu impact asupra 
activităților de 
gestionare a deșeurilor 
(ex. amplasamente 
inundate, afectate de 
alunecări de teren etc) 

Zero amplasamente 
afectate de efectele 
schimbărilor climatice 

Raport anual privind 
starea mediului 
întocmit de APM 

Biodiversitate M.13 

M.14 

Număr de cazuri de 
conflicte om carnivore 
cauzate de prezența 
depozitelor în zonele ce 
reprezintă habitate sau 
se intersectează cu 
habitatele carnivorelor 
mari 

0 

Gestionarii fondurilor 
de vânătoare, 
autoritățile 
administrației publice 
locale 

M.15 Număr de puncte de 
colectare a deșeurilor 
menajere în zone greu 
accesibile din care 
ridicarea nu se poate 
face într-un mod facil 

0 

Autoritățile 
administrației publice 
locale 

Sol M.16 Nr. depozite conforme 
închise definitiv 
Suprafețele de terenuri 
afectate de gestionarea 
deșeurilor reabilitate şi 
ecologizate 

1 depozit conform cu 
celula 1 epuizată în anul 
2020, celulă aflată în 
curs de închidere APM 

M.17 Suprafața terenurilor cu 
destinație agricolă 
afectată de 
amplasamentele 
viitoarelor instalații de 
deșeuri prevăzute a se 
realiza prin PJGD 

Minimizarea suprafețelor 
cu destinație agricolă 
utilizate pentru realizarea 
instalațiilor de tratare a 
deșeurilor 

APM 
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Factor monitorizat şi 
măsurile aferente Indicator monitorizare Ținta 

Evaluarea îndeplinirii 
indicatorului – surse 

de informații 
necesare evaluării 

M.18 Cantitatea de compost 
utilizată ca îngrășământ 
agricol 

Întreaga cantitate de 
compost generată 
trebuie valorificată ca 
îngrășământ agricol în 
agricultură, silvicultură, 
întreținere spații verzi etc 

APM 

Populația și 
sănătatea 
umană 

M.19 Nivelul de zgomot Număr de reclamații 
privind depășirea 
limitelor maxime 
admisibile stabilite prin 
legislație  

Raportările Gărzii 
Naționale de Mediu 

M.20 Distanța de la limita 
amplasamentelor 
instalațiilor de deșeuri la 
așezările umane 

Distanțele minime 
stabilite prin legislație 

Actele de reglementare 
a noilor investiții 
eliberate de APM, DSP 

M.21 Număr de campanii 
județene, locale de 
informare a populației 
privind impactul 
deșeurilor asupra 
mediului 

Minim 2 anual 

CJ Gorj, primării, 
autorități locale 

Patrimoniu 
cultural național 
şi universal 

M.22 Numărul de situri/zone 
de patrimoniu cultural 
afectate ca urmare a 
implementării măsurilor 
propuse prin PJGD 

Zero situri afectate 

Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Resurse naturale M.23 Cantitatea de energie 
generată de instalațiile 
de deșeuri integrată în 
rețelele locale/naționale 
de curent electric şi 
energie termică 

Întreaga energie produsă 
de instalațiile de deșeuri 
trebuie valorificată 

Companiile Județene 
de Energie 

M.24 Rata de colectare 
separată biodeșeuri și 
deșeuri reciclabile din 
deșeurile municipale 

Reducerea cu 10% a 
ratei de generare deșeuri 
municipale 45% rata 
colectare biodeșeuri în 
anul 2020 55% rata de 
captare reciclabile în 
anul 2020 şi 75% în 
2025 

Raportările anuale 
privind gestionarea 
deșeurilor elaborate de 
APM 
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12. REZUMAT NON 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 nr. 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 

Scopul PJGD Gorj este de a stabili cadrul pentru implementarea unui sistem durabil de 
gestionare a deşeurilor cu impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane și 
cu un consum minim de resurse și energie, care să urmărească aplicarea practică a 
ierarhiei deșeurilor și să asigure îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor în conformitate cu 
prevederile PNGD și ale legislației naționale și europene în vigoare.  

Principalele obiective ale PJGD Gorj sunt: 

 prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul 
județului Gorj: cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, 
identificarea problemelor care cauzează un management ineficient al 
deșeurilor; 

 proiecția deșeurilor și definirea obiectivelor și a țintelor județene pentru 
categoriile de deșeuri care fac obiectul planificării în conformitate cu obiectivele 
şi țintele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum și cu obiectivele 
și țintele existente la nivel european; 

 stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor și țintelor privind gestionarea 
deșeurilor în județul Gorj; 

 analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale și identificarea 
necesarului de investiții; 

 stabilirea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor 
propuse în Programul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD). 

De asemenea, Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Gorj odată aprobat va servi 
drept bază pentru: 

 stabilirea necesarului de investiții și a politicii in domeniul gestionării deșeurilor 
care fac obiectul planificării; 

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

 elaborarea proiectelor în vederea obținerii finanţării. 
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PJGD Gorj respectă structura prevăzută în Metodologia pentru elaborarea, 
monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a 
planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București și conține: 

 Problematica gestionării deșeurilor - prezintă cadrul general al planificării, 
legislația națională și europeană și politica locală privind deșeurile; 

 Descrierea județului Descrierea județului – cuprinde situaţia actuală cu privire 
la: așezările umane și datele demografice, caracteristicile fizico-geografice ale 
județului, infrastructura existentă și nivelul de dezvoltare economică; 

 Situația actuală privind gestionarea deșeurilor - cuprinde date privind 
generarea și gestionarea deșeurilor pentru toate categoriile de deșeuri care fac 
obiectul PJGD Gorj; 

 Proiecți - prezintă proiecția socio-economică și proiecția privind generarea 
deșeurilor municipale; 

 Obiective şi ţinte judeţene de gestionare a deşeurilor - prezintă obiectivele și 
țintele privind gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri care fac obiectul 
planificării și cuantificarea țintelor la nivel județean; 

 Analiza alternativelor de gestionare a deşeurilor municipale - prezintă 
analiza și selectarea de opțiuni tehnice pentru fiecare activitate de gestionare a 
deșeurilor municipale; metodologia pentru stabilirea și analiza alternativelor; 

 Prezentarea alternativei selectate - cuprinde descrierea detaliată a alternativei 
selectate, a instalațiilor și investițiilor propuse, precum și a modului de atingere a 
țintelor; 

 Verificarea sustenabilități - prezintă evaluarea capacității de plată a populației 
și compararea nivelului maxim suportabil de către aceasta cu nivelul mediu al 
costului unitar la nivelul județului); 

 Analiza sensitivității și a riscurilor - cuprinde principalele riscuri identificate în 
implementarea PJGD Gorj; 

 Plan de acţiune - prezintă măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor şi a 
ţintelor referitoare la gestionarea deşeurilor, cât și măsurile pentru 
implementarea instrumentelor economice; 

 Program de prevenire a generării deşeurilor - prezintă situația actuală privind 
prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, măsurile de 
prevenire a generării deșeurilor propuse și modalitățile de verificare a aplicării 
acestora; 

 Indicatori de monitorizare - prezintă criteriile de monitorizare a măsurilor 
cuprinse în PJGD și PJPGD). 
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Categorii de deșeuri care fac obiectul PJGD   

Deșeurile care fac obiectul PJGD 2019 – 2025 sunt: 

 Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, 
instituţii) inclusiv fracţiile colectate separat: 

 fracţii colectate separat (cu excepţia 15 01); 

 deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire), (20 01, 20 02); 

 alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate, deşeuri din pieţe, 
deşeuri stradale, deşeuri voluminoase etc.), (20 03). 

 Ambalaje și deşeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje 
colectate separat), (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); 

 Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești, (19 08 05). 

În ceea ce privește prognoza generării deșeurilor, aceasta va acoperi doar deșeurile 
municipale (inclusiv biodeșeurile), deșeurile de ambalaje și deșeurile din construcții și 
desființări, 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. 

Conformitatea sistemului existent cu legislația în vigoare 

Conformitatea sistemului existent de gestionare a deșeurilor municipale cu legislația în 
vigoare a fost analizată atât din perspectivă tehnică, cât și din perspectivă instituțională. 
Principalele aspecte identificate prevăd:  

Gradul scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere și similare  

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare 
prevede la art. 17 că autoritățile administrației publice locale au obligația să asigure 
colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic 
și sticlă.  

Rata de reciclare în anul 2018 a fost redusă. Raportat la cantitatea totală de deșeuri 
municipale colectate, aproximativ 2% din deșeuri au fost reciclate. 

Sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec  

Deși, în prezent, există un număr de cinci stații de sortare cu o capacitate mare de 
sortare, mare parte funcționează, în principal, pentru sortarea deșeurilor menajere și 
similare în amestec.  
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Utilizarea stațiilor de sortare în cea mai mare parte pentru deșeurile colectate în 
amestec, deși unele stații au fost proiectate și ar putea sorta deșeuri colectate separat, 
este determinată de gradul foarte scăzut al colectării separate.  

Absența tratării prin compostare a deșeurilor din parcuri și grădini  

Conform datele obținute întreaga cantitate de deșeuri din parcuri și grădini se 
depozitează. 

Lipsa unui sistem de colectare separată a deșeurilor periculoase municipale  

În prezent, în județul Gorj nu este implementat un sistem de colectare separată a 
deșeurilor periculoase menajere și similare. 

Deșeurile nu sunt pre-tratate înaintea depozitării 

Cea mai mare parte din deșeurile depozitate la depozitul de deșeuri Polaris nu sunt pre-
tratate înainte de a fi depozitate, asa cum prevede HG nr. 349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor - depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în 
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor legislative. Una din prevederile acestei hotărârii este aceea că nu orice 
metodă de pre-tratare trebuie implementată, ci aceea care este cea mai adecvată 
pentru reducerea pe cât posibil a impactului negativ asupra mediului și sănătății umane. 
Metoda de tratare trebuie să pună în aplicare ierarhia de gestionare a deșeurilor și să 
urmărească cel mai bun rezultat privind mediul. 

Obiective privind gestionarea deșeurilor   

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor pentru perioada de planificare 2019 - 2025 și 
relevante la nivelul județului Gorj au fost stabilite pe baza obiectivelor și țintelor 
prevăzute în PNGD, pentru fiecare categorie de deșeuri care face obiectul planificării. În 
vederea estimării capacităților investițiilor noi, au fost luate în considerare și obiectivele 
privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivul de reducere a 
cantității de deșeuri depozitate din cadrul pachetului economiei circulare aprobat în 
iunie 2018. 

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor au fost prezentate distinct pentru fiecare 
categorie de deșeuri care face obiectul PJGD și se referă la:   

- Prevenirea generării deșeurilor; 

- Creșterea gradului de reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare 
a deșeurilor municipale; 

- Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor; 

- Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale; 
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- Tratarea deșeurilor reziduale (care nu mai pot fi valorificate) în vederea 
minimizării impactului generat de depozitarea deșeurilor; 

- Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat; 

- Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale; 

- Închiderea depozitelor de deșeuri conforme care au sistat sau urmează să 
sisteze depozitarea; 

- Gestionarea rațională și durabilă a deșeurilor. 

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. Prin urmare, la sistemul actual de 
gestionare a deșeurilor (alternativa“zero”), PJGD prevede următoarele măsuri: 

 Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD; 

 Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri din 
hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă din deșeurile 
menajere și deșeurile similare); 

 Introducerea colectării din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile 
(plastic/metal și hârtie/carton), în zonele de case urban și în mediul rural; 

 Colectarea deșeurilor reciclabile menajere și similare se realizează cu 20% 
impurități. 

 Rata de capturare a deșeurilor reciclabile menajere și similare de 55% în 
2020, 60% în 2021, 65% în 2022, 70% în 2023, 75% în perioada 2024-2034, 
85% în perioada 2035-2042; 

 Se consideră că 1% din deșeurile reciclabile provenite de la populația din 
mediul rural și 5% din cele provenite de la populația din mediul urban vor fi 
colectate în alte sisteme decât cel de salubrizare (respectiv de către colectori 
autorizați). 

 Extinderea la nivelul întregului județ a colectării separate a biodeșeurilor verzi din 
parcuri și grădini și piețe, colectarea din poartă în poartă a deșeurilor 
biodegradabile vegetale/verzi din mediul urban, colectarea deșeurilor 
biodegradabile din zona de blocuri din mediu urban și de la agenții economici;  

 Stimularea compostării individuale a biodeșeurilor în mediul rural începând 
cu 2025 (5.000 t/an, 25.000 de gospodării); 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din zona de case și blocuri 
din mediul urban se realizează cu o rată de 45% în perioada 2020-2024, 
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50% în perioada 2025-2034 și 60% în până la sfârșitul perioadei de 
prognoză, cu maxim 2% impurități; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la populația din mediul 
rural, completată cu continuarea compostării individuale, se realizeaza cu o 
rată de 40% până în 2034 și de 60% începând din 2035; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la agenți economici se 
realizează cu o rată crescătoare de colectare începând de la 50% în 
perioada 2020 și ajungând până la 80% începând din 2035, cu 2% 
impurități; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din parcuri și grădini cu o 
rată de 90% începând din 2020, cu 2% impurități; 

 Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din piețe începând din 
2020, cu o rată de 100%, cu 2% impurități. 

 Investiții pentru colectarea/valorificare deșeurilor de construcții și desființări și a 
altor fluxuri de deșeuri speciale. 

 Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de transfer existente pentru asigurarea 
funcționării la capacitățile de transfer proiectate;  

 Optimizarea și/sau reabilitarea stațiilor de sortare existente pentru asigurarea 
funcționării la capacitățile proiectate, creșterea randamentului de sortare și 
obținerea de SRF/RDF valorificabil energetic; 

 Deșeurile reciclabile sunt sortate în stațiile de sortare, mai puțin sticla, care 
se stochează temporar în aceste stații, înainte de a fi direcționată spre 
reciclatori;  

 Din stațiile de sortare rezultă 5% deșeuri nereciclabile, dar valorificabile 
energetic; începând cu anul 2025, acest procent crește la 18%, iar din 2030 
la 25%; 

 Randamentul stațiilor de sortare este de 75% în perioada 2020 - 2024, în 
creștere în perioada 2025 - 2042 (80% hârtie/carton, 90% metal, 80% 
plastic din totalul materialului intrat); sticla se stochează doar în stațiile de 
sortare, dar se consideră că randamentul de separare la reciclator este de 
85%;  

 Construirea unei instalații de compostare a deșeurilor verzi (capacitate minimă 
de 3.600 t/an); 

 Realizare și punere în funcțiune începând cu anul 2024 a unei instalații de tratare 
mecano-biologică pentru deșeurile colectate în amestec (capacitate de tratare de 
18.500 t/an) și a unei instalații de digestie anaerobă (cu capacitate de 10.000 
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t/an) pentru asigurarea capacității necesare de tratare, creșterea procentului de 
materiale reciclabile obținute, obținerea de material fertilizant, reducerea 
cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare, obținerea de RDF (material 
pentru valorificare energetică) și obținerea de biogaz pentru o instalatie de 
cogenerare. 

 Deșeurile valorificabile energetic rezultate din stația de sortare și TMB se 
valorifică termic în instalații specializate. 

 Biogazul se valorifică energetic în instalații de cogenerare cu obținere de 
energie electrică și agent termic. 

 Construcția și punerea în funcțiune a unui nou depozit de deșeuri conform pentru 
asigurarea unei capacități de eliminare de cca 9.764 t/an (începând din 2031), 
doar pentru reziduuri din stațiile de sortare, stația de compostare, DA, TMB și 
deșeuri din măturat stradal. 

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 problemele identificate la analiza situației existente și de la obiectivele 
viitoare și modalitățile de realizare. 

Pornind de la opțiunile tehnice selectate pentru colectarea deșeurilor și pentru fiecare 
activitate de tratare în parte și de la măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor 
stabilite, s-au proiectat două alternative tehnice care să asigure îndeplinirea obiectivelor 
și țintelor de gestionare a deșeurilor stabilite în cadrul PJGD. 

La stabilirea alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale s-au avut în vedere: 

 situația existentă la nivel județean și național; 

 deficiențele identificate în gestionarea deșeurilor municipale în perioada de 
programare anterioară analizată; 

 proiecțiile privind generarea diferitelor categorii de deșeuri municipale pentru 
perioada 2019-2025; 

 obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor municipale, prezentate în 

secțiunea 6 din PJGD.  

Determinarea necesarului de investiţii şi capacitatea instalaţiilor pe care îl presupune 
fiecare alternativă (1, 2) s-a realizat ţinând cont de:  

 cantitățile de deșeuri estimate a se colecta separat, calculate pe baza proiecției 
deșeurilor municipale (secțiunea 5.2, din PJGD);  
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 capacitățile instalaţiilor de tratare deșeuri existente (stații de transfer și sortare a 
deșeurilor colectate în amestec, cu o capacitate totală autorizată de aproximativ 
45691 tone/an), (secțiunea 4, din PJGD);  

 Opțiunile recomandate pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a 
deșeurilor, (secțiunea 7.1 din PJGD);  

 Ipotezele pentru colectare separată și tratarea deșeurilor, (secțiunea 7.2 din 
PJGD). 

Alternativele propuse și analizate pentru deșeurile municipale au luat în considerare 
următoarele aspecte: 

 stațiile de sortare și transfer de la Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Rovinari, 
Novaci și depozitul de la Târgu Jiu; 

 o nouă stație de sortare pentru zona Târgu Jiu; 

 o instalație de compostare pentru tot județul; 

 o instalație TMB sau digestie anaerobă (DA) pentru tot județul. 

Pentru instalațiile de tratare a deșeurilor propuse a se realiza (instalație de sortare 
pentru zona Târgu Jiu, instalație de compostate, TMB/digestie anaerobă) se consideră 
următoarele ipoteze: 

 În stațiile de sortare intră deșeuri reciclabile colectate separat; din stația de 
sortare rezultă minim 5% deșeuri nereciclabile, dar valorificabile energetic;  

 Deșeurile biodegradabile din parcuri și grădini și piețe se tratează prin 
compostare, deșeurile biodegradabile de la populație și agenți economici se 
tratează tot în statia de compostare sau în instalație de digestie anaerobă; 

 Deșeurile reziduale, inclusiv deșeurile din coșurile stradale se tratează în 
instalație de tratare mecano-biologică cu biouscare sau digestie anaerobă. 

Alternativele propuse pentru gestionarea deşeurilor municipale în judeţul Gorj sunt 
prezentate in tabelul următor. 

Alternativa Descriere 

Alternativa “zero” 
Investițiile realizate anterior. Se presupune că în anul 2020 toate instalațiile 
vor fi în operare 

Alternativa 1 
(propusă prin 
PNGD) 

Alternativa 0 (cu funcționarea doar a unora din instalațiile existente) + 
extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
modernizare/extindere instalații de transfer, sortare + instalație de 
compostare + TMB cu biouscare + digestie anaerobă + construcție celulă 
nouă de depozitare 



Raport de mediu Revizie: 0 Pag. 278 

 

RAPORT de MEDIU pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru 
județul Gorj, 2019 - 2025 

 

Alternativa Descriere 

Alternativa 2 

Alternativa 0 (cu funcționarea doar a unora din instalațiile existente) + 
extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile + 
extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor + 
modernizare/extindere instalații de transfer, sortare, și compostare + 
instalație TMB cu biouscare cu lunii separate pentru biodeșeurile colectate 
separat și cele colectate în amestec + construcție celula de depozitare nouă 

Cele trei alternative au fost analizate considerând impactul acestora asupra factorilor de 
mediu. În urma evaluării a rezultat Alternativa 1 ca fiind cea favorabilă. 

Impactul potențial asupra mediului ca urmare a implementării PJGD   

Din analiza globală a impactului se pot trage următoarele concluzii:   

- 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).   

Măsurile de prevenire a generării deșeurilor conduc la evitarea generării emisiilor 
determinând un impact direct pozitiv semnificativ.   

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 depozite cu impact pozitiv asupra tuturor factorilor 
de mediu și sănătății, cât și la conservarea resurselor naturale.   

Măsurile privind închiderea depozitelor conforme care au sistat sau urmează să sisteze 
depozitarea generează un impact pozitiv semnificativ pentru toți factorii de mediu 
analizați și pentru sănătatea populației.   

- Implementarea măsurilor din PJGD generează și un potențial impact negativ, 
respectiv:   

Depozitarea deșeurilor generează cel mai mare impact negativ asupra factorilor de 
mediu. Impactul este atât local ca urmare a emisiilor directe generate în zona de impact 
a unui depozit, cât şi global ca urmare a emisiilor indirecte cumulate.  

Cu toate că măsurile prevăzute prin PJGD, cu prioritate prevenirea, reutilizarea, 
reciclarea și valorificarea deșeurilor, o cantitate de deșeuri reziduale (redusă 
semnificativ în comparație cu varianta în care PJGD nu s-ar implementa) este 
prevăzută a se depozita.   

Colectarea și transportul deșeurilor generează, de asemenea, un potențial impact 
negativ. Acest lucru este cauzat, în principal, de emisiile în atmosferă rezultate de la 
mașinile de transport deșeuri. O altă activitate cu impact negativ asupra mediului este 
reprezentată de valorificarea energetică a deșeurilor (tratare termică şi/sau co-
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procesare). Spre deosebire de depozitare, în cazul acestor instalații se manifestă doar 
la nivel local, în special din cauza emisiilor atmosferice. La nivel global însă, 
considerând emisiile directe şi indirecte, impactul este unul pozitiv, bilanțul emisiilor fiind 
negativ.  

În ceea ce privește sănătatea populației un potențial impact local negativ poate rezultat 
de la operarea depozitelor de deșeuri (emisii atmosferice directe, zgomot, mirosuri), de 
la instalațiile de valorificare energetică (emisii atmosferice directe) şi de la activitatea de 
transport a deșeurilor (emisii atmosferice directe, zgomot).   

Măsuri de prevenire a impactului   

În Raportul de Mediu sunt incluse măsuri și condiții pentru a asigura diminuarea 
potențialului impact asupra mediului ca urmare a implementării PJGD:   

- Reducerea cantităților de levigat generate de instalațiile de deșeuri municipale;   

- Respectarea condițiilor privind gestionarea apelor uzate stabilite prin legislația în 
vigoare şi prin actele de reglementare;   

- Respectarea limitelor maxime admisibile stabilite prin legislație şi prin actele de 
reglementare în ceea ce privește emisiile atmosferice rezultate de la tratarea 
deșeurilor;  

- Evitarea zonelor sensibile din punctul de vedere al calității aerului înconjurător la 
amplasarea instalațiilor de deșeuri care generează emisii în atmosferă (instalații 
de tratare termică); 

- Favorizarea reînnoirii parcului de vehicule cu motorizare alternativă;   

- Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii 
performante privind consumurile și emisiile de poluanți, precum şi întreținerea 
corespunzătoare a motoarelor, în vederea reducerii emisiilor de poluanți generați 
de acestea;  

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate;   

- Viitoarele amplasamente ale instalaților de deșeuri nu vor fi situate în zone 
expuse la efectele schimbărilor climatice respectiv inundații, alunecări de teren, 
eroziuni;   

- Analiza în faza de proiectare a potențialelor efecte cauzate de schimbările 
climatice actuale şi viitoare asupra proiectului şi integrarea măsurilor de 
prevenire şi adaptare;   

- Viitoarele instalații de deșeuri se vor amplasa în afara ariilor naturale protejate, la 
o distanță care să elimine riscul poluării cu levigat sau depuneri ale emisiilor 
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atmosferice ce pot afecta negativ starea de conservare a habitatelor naturale și a 
speciilor ce constituie obiectul desemnării acestora;   

- Evitarea amplasării depozitelor în zonele ce reprezintă habitate sau se 
intersectează cu habitatele carnivorelor mari;  

- Interzicerea amenajării de puncte de colectare a deșeurilor menajere în zone 
greu accesibile, din care ridicarea nu se poate face într-un mod facil;   

- Favorizarea reabilitării vechilor situri industriale în vederea amenajării viitoarelor 
instalații de tratare deșeuri; 

- Utilizarea compostului rezultat în urma tratării biodeșeurilor și în consecință 
îmbunătățirea calității solului, cu condiția respectării prevederilor legale;   

- Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește nivelul de zgomot și a 
normelor sanitare;   

- Viitoarele instalații de deșeuri se vor amplasa la distanțele prevăzute de legislația 
în vigoare față de așezările umane;   

- Campanii naționale de informare a populației privind impactul deșeurilor asupra 
mediului, resurselor, sănătății şi a importanței unei atitudini eco-responsabile în 
ceea ce privește prevenirea generării deșeurilor şi a colectării separate a 
acestora;  

- Viitoarele instalații de deșeuri nu se vor amplasa în imediata vecinătate a siturilor 
de patrimoniu cultural;   

- Integrarea posibilităților locale de utilizare a energiei;   

- Implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor şi de reciclare 
stabilite prin PJGD. 

Conform prevederilor legale, implementarea PJGD va fi monitorizată de către APM 
Gorj, 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 Gorj 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. 

Potrivit metodologiei de elaborare a PJGD, există două categorii de aspecte care vor fi 
monitorizate: 
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 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. 
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